
 

 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL nº 2018-01 

 
DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E PROVA OBJETIVA 

 
A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI - AMMVI torna público o 
recurso dos candidatos contra o gabarito preliminar e as questões da prova escrita objetiva do 
Processo de Recrutamento de Pessoal nº 2018-01, como segue: 
 
I – CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
 

QUESTÃO 3 – Conhecimentos Gerais sobre a AMMVI 
Candidato: 953093 
Alegação: "A questão 3 cobrou sobre iniciativas da AMMVI, porem o edital foi bem especifico nos 
assuntos que iriam ser cobrados, conforme se verifica: ""Parte Institucional da AMMVI (missão, visão, 
valores e história de criação), Atuação da AMMVI; Serviços Prestados; Estatuto Social da AMMVI; 
Municípios associados (nomes, população, data de criação, lei de criação, origem)."" 
Assim, não houve a previsão expressa deste conteúdo." 
Decisão da banca: Candidata não assiste a razão, tendo em vista que o conteúdo está contido, dentro do 
previsto em edital. 
Conforme Estatuto Social da AMMVI “ 
 Art. 1º - A Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI - é uma entidade com personalidade 

jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e com duração indeterminada, visando à integração 

administrativa, econômica e social dos Municípios que a compõem, regendo-se pelo presente Estatuto.”  As 
Iniciativas da AMMVI, estão estreitamente ligadas à sua atuação  nos diversos projetos em prol dos 
municípios que dela fazem parte, os colegiados,  são exemplos da atuação da AMMVI neste 
municípios. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 4 – Conhecimentos Gerais sobre a AMMVI 
Candidato: 953400, 948094, 953093, 950909, 950293, 953280 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que o conteúdo da questão não está previsto em edital 
Decisão da banca: Após a analise dos recursos, observa-se que não há razão para anulação da questão, 
visto que o assunto abordado faz parte do dia a dia de qualquer pessoa que esteja vinculada à AMMVI. 
Resta claro e cristalino que a FECAM é a Federação catarinense de munícipios, entidade que se firmou 
com solidez na consolidação de seus objetivos estatutários e que consta de forma intrínseca na AMMVI. A 
Fecam está presente também nas demais associações regionais de municípios de Santa Catarina, bem 
como nos portais de todos os municípios catarinenses, tanto das Prefeituras, como das Câmaras de 
Vereadores. Assim também é a CNM – Confederação Nacional dos Municípios, que nas próprias 
argumentações trazidas pelos recursantes, derruba as demais pretensões de anulação. A inserção do 
assunto no edital, está na atuação da AMMVI. Afastar a CNM e a FECAM da AMMVI descaracteriza 
completamente esta última. Uma pesquisa mesmo que superficial, vai mostrar que as atividades 
continuadas ou não da AMMVI, estão permanentemente ligadas tanto à CNM quanto à FECAM, o que 
demonstra à exaustão que o desconhecimento deste vinculo, prejudica o trabalho de qualquer profissional 
que esteja atuando na AMMVI, como descrito o link abaixo. Nos demais links estão atividades da AMMVI 
com a FECAM e CNM. E por último, no ENUNCIADO, SE DESCREVE, antes de finalizar a questão, a 
palavra “RESPECTIVAMENTE”. É por isso que não pode haver dupla interpretação, ou dúvida de que se 
trata de duas entidades. Assim, ficam INDEFERIDOS OS RECURSOS, E A QUESTÁO PERMANECE 
MANTIDA 
Referência Bibliográfica  
https://view.joomag.com/ammvi-relat%C3%93rio-de-atividades-2017/0894732001521478212?short  
Mobilização Municipalista – ( http://www.ammvi.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/65304  

https://view.joomag.com/ammvi-relat%C3%93rio-de-atividades-2017/0894732001521478212?short
http://www.ammvi.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/65304


 

 

http://www.ammvi.org.br/cms/diretorio/index/codMapaItem/85870 e indicadores- 
http://indicadores.fecam.org.br/indice/associacao/codAssociacao/21/ano/2018/codDimensao/1008 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 5  – Conhecimentos Gerais sobre a AMMVI 
Candidato: 953093, 954715, 953280 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que o conteúdo não está previsto em edital. 
Decisão da banca: Banca avalia questão e recurso aceitando-o, uma vez que o conteúdo programático, 
não especifica o conteúdo da questão.  
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA  

 
QUESTÃO 25 – Conhecimentos Específicos do Cargo 
Candidato: 954296, 946714 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que o conteúdo da questão não está inserido nos conteúdos 
previsto em edital. 
Decisão da banca: Banca avalia questão e recurso aceitando-o, uma vez que o conteúdo programático, 
não especifica o conteúdo da questão.  
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA  

 

II – CARGO SECRETARIA EXECUTIVA: 
 

QUESTÃO 24 – Conhecimentos Gerais sobre a AMMVI 
Candidato: 947121 
Alegação: "Venho através deste interpor recurso junto à este órgão, devido a erro na questão 24 da prova 
para a vaga de secretária executiva do Processo de Recrutamento da AMMVI, conforme abaixo: 
Questão 24: 
Muitos documentos elaborados pelos servidores públicos são criados através de programas de tecnologia 
da informação (softwares) chamados de editores de textos. Estes programas possuem uma infinidade de 
recursos que facilitam e otimizam os textos desenvolvidos. Assinale a alternativa incorreta sobre os 
editores de texto:” 
A) Para distribuir o texto uniformemente entre as margens do documento deve ser utilizada a opção 
centralizar.  
B) A opção capitular cria seções e títulos no documento.  
C) Ao utilizar a opção restringir edição é possível permitir apenas o preenchimento de formulários.  
D) No editor de texto não é permitida a inclusão de tabelas.  
Nota-se, porém, que há mais de 1 questão incorreta, conforme segue: 
- A opção A está incorreta pois, se considerarmos, por exemplo, o editor de texto Word da Microsoft, o 
próprio site da marca aponta que para se distribuir o texto entre as margens uniformemente deve-se 
utilizar a opção justificar, onde diz “quando você justifica o texto, o espaço é adicionado entre as palavras 
para que ambas as bordas de cada linha sejam alinhadas com as margens.” (Disponível em: 
https://support.office.com/pt-br/article/alinhar-ou-justificar-texto-b9096ed4-7323-4ff3-921a-1ba7ba31faf1).  
- Quanto à opção B, está igualmente incorreta, pois também conforme o site da própria Microsoft, “Uma 
letra capitular (letra capitulada) é uma letra maiúscula grande usada como um elemento decorativo no 
início de um parágrafo ou uma seção.” (Disponível em: https://support.office.com/pt-br/article/inserir-uma-
letra-capitular-817fd19f-40fe-4b73-95e8-f3c0f5e01278). 
- A opção C foi considerada a incorreta no gabarito preliminar da prova. 
- Já a opção D também apresenta erro, pois é possível incluir tabelas nos editores de texto, conforme a 
descrição do Word: “Para inserir rapidamente uma tabela básica, clique na guia Inserir > Tabela e mova o 
cursor sobre a grade até realçar o número correto de colunas e linhas desejado.” (Disponível em: 
https://support.office.com/pt-br/article/inserir-ou-desenhar-uma-tabela-a138f745-73ef-4879-b99a-
2f3d38be612a). 

http://www.ammvi.org.br/cms/diretorio/index/codMapaItem/85870
http://indicadores.fecam.org.br/indice/associacao/codAssociacao/21/ano/2018/codDimensao/1008


 

 

Diante disto, solicito a anulação da referida questão 24, tendo em vista a má-formulação da questão, pelo 
fato de haver mais de 1 questão incorreta, e considerando que somente uma opção poderia ser 
assinalada. Vale ressaltar que tal erro foi questionado em sala no dia da prova, e inclusive foi registrado 
em Ata pela Fiscal presente. 
Decisão da banca: Assiste a razão a candidata, existe mais de uma alternativa incorreta, ficando assim a 
questão sem alternativa de resposta. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
 

 

Blumenau - SC, em 14 de maio de 2018. 
 
 
 

JEAN MICHEL GRUNDMANN                                 JOSÉ RAFAEL CORREA 
Presidente da AMMVI                                                Secretário Executivo 


