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ATO Nº 016/2018  
DIVULGA RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO PRELIMINAR  

DA PROVA ESCRITA E PRÁTICA  
DO EDITAL Nº 002/2018 DE PROCESSO SELETIVO 

 
O Senhor Nilton Batista Raupp, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais, 
juntamente com a comissão municipal e o Instituto O Barriga Verde, torna público o julgamento dos 
recursos contra a pontuação preliminar e suas decisões, conforme segue: 
 
Parecer 001  

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

931614 Carlos Cesar Petruy Psicólogo CAPS (clínica e Grupos) 

Alegação: "Solicito uma revisão da minha nota, considerando ter acertado nove acertos e não cinco na 
prova de conhecimentos básicos o que resulta 9x0,20= 1,80 (considerando que as questões anuladas 12 e 
13 contam como acertos); e considerando ter acertado cinco questões na de conhecimentos específicos o 
que resulta 5x0,70=3,5 (considerando que a questão 16 foi anulada e conta como acerto), desta forma 
uma nota final de 5,3 e não 4,5 como consta na página 29 do ato 15 do Edital 002/2018 de Processo 
Seletivo. 

Decisão:  
Considerando, que houve equívoco na digitação do Gabarito no sistema de correção do Cargo de 
Psicólogo CAPS. 
Considerando, que a qualquer tempo comprovado erro material, é possível ocorrer revisão dos atos e da 
verificação de erro material sanável e sua posterior modificação, amparado no direito brasileiro, que 
conforme súmula 473 do STF, que se refere à anulação ou revogação pela administração dos seus 
próprios atos diz que: 

    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

RESOLVE: 
Retificar no sistema de correção dos cartões resposta o Gabarito Definitivo do Cargo de Psicólogo 
CAPS (clínica e Grupos). 
Publicar no ato 017/2018 a Pontuação Final do Cargo de Psicólogo CAPS (clínica e Grupos) já 
considerando o Gabarito correto e os critérios de desempate previstos em edital. 
Convocar os candidatos aprovados na prova escrita para entrega/protocolo dos títulos. 
 
DEFERIDO - Pontuação Alterada  
O cartão-resposta do candidato encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência. 

 
Parecer 002 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

947529 Elizabeth Bohora Justino Psicólogo CAPS (clínica e Grupos) 

Alegação: Ao IOBV, solicito recontagem da prova de questões objetivas, pois considero que meus acertos 
foram de 17 questões contando com as questões anuladas, enquanto que no gabarito preliminar obtive 
acerto de somente 13 questões.  

Decisão:  
Considerando, que houve equívoco na digitação do Gabarito no sistema de correção do Cargo de 
Psicólogo CAPS. 
Considerando, que a qualquer tempo comprovado erro material, é possível ocorrer revisão dos atos e da 
verificação de erro material sanável e sua posterior modificação, amparado no direito brasileiro, que 
conforme súmula 473 do STF, que se refere à anulação ou revogação pela administração dos seus 
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próprios atos diz que: 
    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

RESOLVE: 
Retificar no sistema de correção dos cartões resposta o Gabarito Definitivo do Cargo de Psicólogo 
CAPS (clínica e Grupos). 
Publicar no ato 017/2018 a Pontuação Final do Cargo de Psicólogo CAPS (clínica e Grupos) já 
considerando o Gabarito correto e os critérios de desempate previstos em edital. 
Convocar os candidatos aprovados na prova escrita para entrega/protocolo dos títulos. 
 
DEFERIDO - Pontuação Alterada  
O cartão-resposta do candidato encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência. 

 
Parecer 003 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

950528 Rogerio Farias Oldani Psicólogo CAPS (clínica e Grupos) 

Alegação: Percebi que na minha nota parcial, vocês registraram 8 acertos em conhecimentos básicos e 8 
em conhecimentos específicos. Fechando uma nota igual à 7.2. 
Porém, na minha anotação das questões assinaladas por mim, eu acertei 10 questões em conhecimentos 
básicos e 8 no específico. Totalizando uma nota de 7.6 com 18 acertos. 
Minhas anotações: 1a, 2d, 3b,4a, 5d,6c, 7d,8d,9d, 10b, 11d, 12x,13x, 14c, 15a, 16x, 17b, 18b, 19d, 20b, 
21d, 22c, 23a, 24b, 25b. 
Considerando o x como questões anuladas. 

Decisão:  
Considerando, que houve equívoco na digitação do Gabarito no sistema de correção do Cargo de 
Psicólogo CAPS. 
Considerando, que a qualquer tempo comprovado erro material, é possível ocorrer revisão dos atos e da 
verificação de erro material sanável e sua posterior modificação, amparado no direito brasileiro, que 
conforme súmula 473 do STF, que se refere à anulação ou revogação pela administração dos seus 
próprios atos diz que: 

    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

RESOLVE: 
Retificar no sistema de correção dos cartões resposta o Gabarito Definitivo do Cargo de Psicólogo 
CAPS (clínica e Grupos). 
Publicar no ato 017/2018 a Pontuação Final do Cargo de Psicólogo CAPS (clínica e Grupos) já 
considerando o Gabarito correto e os critérios de desempate previstos em edital. 
Convocar os candidatos aprovados na prova escrita para entrega/protocolo dos títulos. 
 
DEFERIDO - Pontuação Alterada  
O cartão-resposta do candidato encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência. 
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Parecer 004 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

946083 Dayana  Damazio Odontólogo (ESF) 

Alegação: Gostaria de ver imagem do meu cartão resposta, uma vez que a pontuação alcançada no 
concurso não confere com o gabarito que trouxe anotado. Especificamente na parte das questões 
específicas. Gostaria de conferir se as questões acertadas foram computadas corretamente.  

Decisão: Não assiste a razão a candidata recorrente. 
De acordo com a conferência realizada pela banca, foi contatado que a candidata acertou 10 questões de 
Conhecimentos Básicos e 2 questões de Conhecimentos Específicos, totalizando 12 acertos, conforme 
consta divulgado na Pontuação Preliminar. 
INDEFERIDO – Classificação Mantida  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência. 

 

Parecer 005 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

943483 Marcia Nascimento Caiaffo Monitor de Oficina Terapêutica 

Alegação: Gostaria de solicitar a recontagem da pontuação e por consequência a revisão da minha 
colocação final na prova, tendo em vista que, o numero de acertos atribuído a prova realizada por mim, 
não condiz com o numero de acertos que consta na minha folha de conferência. 

Decisão: Não assiste a razão a candidata recorrente. 
De acordo com a conferência realizada pela banca, foi contatado que a candidata acertou 9 questões de 
Conhecimentos Básicos e 9 questões de Conhecimentos Específicos, totalizando 18 acertos, conforme 
consta divulgado na Pontuação Preliminar. 
INDEFERIDO – Classificação Mantida  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência. 
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Parecer 006 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

930516 Gilmar Goncalves Motorista (caminhão/automóvel/ônibus) 

Alegação: Boa noite, verifiquei na aplicação da prova pratica que a maioria dos candidatos não acendeu o 
farol do veiculo para circular na rodovia, em conversa com colegas eles também observaram este ponto, 
mas na pontuação preliminar alguns candidatos não foram penalizados com esta falta, me deixando 
prejudicado na classificação final, por isto venho através deste solicitar que seja revista a pontuação final 
da prova pratica e com isto a pontuação dos candidatos e classificação. 

Decisão: Em verificação ao Edital no Item 13.31, e aos critérios avaliados no formulário utilizado para 
avaliação da prova prática. 
Constatou-se que não era um critério de avaliação o uso dos faróis, sendo que tal item não constava no 
formulário de avaliação, sendo assim, não há como avalia-lo.  
Todos os candidatos foram avaliados utilizando os mesmos critérios contidos no formulário, em igualdade 
de condições. 
Segue Imagem dos itens contidos na Ficha de Avaliação conforme regrado em Edital. 

 
Não assiste a razão o candidato recorrente 
INDEFERIDO - Classificação Mantida  
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Parecer 007 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

938693 Gilsi Manoel Valentim Motorista (caminhão/automóvel/ônibus) 

Alegação: Durante a aplicação da prova pratica foi observado que apenas alguns candidatos acenderam 
o farol do micro ônibus para circular na rodovia, foi observado por alguns colegas que apenas 04 
candidatos assim o fizeram e entre eles eu estou, mas não identifiquei o desconto na pontuação de quem 
não o fez, me sentindo prejudicado  na pontuação final pois entendo que se descontar os 0,25 de quem 
não acendeu minha colocação seria outra e estaria em uma classificação melhor. Por isso venho através 
deste recurso solicitar reavaliação nas notas aplicadas a prova pratica e a classificação final, tenho 
testemunha e outros candidatos que observaram esta situação. 

Decisão: Em verificação ao Edital no Item 13.31, e aos critérios avaliados no formulário utilizado para 
avaliação da prova prática. 
Constatou-se que não era um critério de avaliação o uso dos faróis, sendo que tal item não constava no 
formulário de avaliação, sendo assim, não há como avalia-lo.  
Todos os candidatos foram avaliados utilizando os mesmos critérios contidos no formulário, em igualdade 
de condições. 
Segue Imagem dos itens contidos na Ficha de Avaliação conforme regrado em Edital. 

 
Não assiste a razão o candidato recorrente 
INDEFERIDO - Classificação Mantida  
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Parecer 008 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

944541 Jean De Souza Goncalves Auxiliar de Serviços Gerais 

Alegação: "Boa Tarde! Estou enviando uma solicitação de recurso, pois houve erro na contagem da 
pontuação da minha prova. Fiz a conferência do GABARITO com a FOLHA RESPOSTA e obtive 15 
acertos, diferente do que está na classificação no qual é de apenas 1 acerto. Gostaria que refizessem a 
contagem do mesmo. Estou enviando em anexo a FOLHA  RESPOSTA com o GABARITO. 

Decisão: O candidato não assiste razão. Em conferência ao cartão resposta, a Banca notou que o mesmo 
não preencheu corretamente as alternativas em seu cartão resposta, sendo preenchido apenas com um 
‘x’. Já o edital regra o seguinte, quanto ao preenchimento do cartão: 

10.12. Será atribuída nota 0,00 (zero) à resposta de questões objetivas:  
 a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial;  
 b) Que contenha emenda (s) e/ou rasura (s), ainda que legível (eis);  
 c) Contendo mais de uma opção de resposta assinalada;  
 d) Que não estiver assinalada no cartão de respostas;  
 e) Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova.  
  

Em seu caderno, o candidato possuía a seguinte informação de preenchimento: 

 

 
 
Desta forma, por não cumprir as regras editalícias, o candidato não teve seu cartão resposta corrigido, e o 
único acerto que o candidato possui na classificação é o de uma questão que foi anulada e pontuada a 
todos os candidatos do cargo. 
Não assiste a razão o candidato recorrente 
INDEFERIDO - Classificação Mantida  
O cartão-resposta do candidato encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência. 

 

 

 

GAROPABA, 07 de maio de 2018. 
 

                                                                                                                    Nilton Batista Raupp 
Prefeito Municipal em Exercício. 

 


