
 
 

 

ATO Nº 014/2018  
DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA 

PROVA ESCRITA E PROVA PRÁTICA  
DO EDITAL Nº 002/2018 PROCESSO SELETIVO (PROGRAMAS SOCIAIS) 

 

O Senhor Dair Jocely Enge, Prefeito Municipal de Palmitos, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a comissão municipal de Processo Seletivo e o Instituto O Barriga Verde, 

tornam público o Julgamentos dos Recursos contra a pontuação preliminar da prova escrita e prova 

prática, conforme segue: 

 
1. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGM (SAMU) 

Candidata: 1039546-Ana Paula Lorenzato  
Alegação: a candidata impetrou recurso alegando o seguinte: Venho por meio deste pedir 
revisão da correção e o espelho do meu cartão de respostas, pois acredito ter feito maior 
pontuação da que consta em minha classificação preliminar.  

Decisão da Banca: Em análise ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 
10 acertos em conhecimentos Básicos com nota 3,00 e 05 acertos em conhecimentos 
Específicos com nota 2,75, totalizando 15 acertos com nota final 5,75., conforme consta da 
Classificação Preliminar, cumpre informar que a candidata anulou a questão 24 assinalando 
mais de uma alternativa.  O cartão resposta da candidata segue divulgado em sua área do 
candidato para conferência. 

INDEFERIDO–CLASSIFICAÇÃO MANTIDA  

 
2. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Candidata: 1062519- Mateus Forgerine Moraes  
Alegação: o candidato impetrou recurso alegando o seguinte venho por meio deste informar 
que a candidata Sara Bongiorno ACS (Área 4) pertence a Micro Área 06, e não a micro área 
07 na qual aludida candidata aparece em primeiro lugar. Assim, há erro na divulgação 
preliminar dos resultados da prova escrita. Devendo este informante ser apontado como 
primeiro colocado da micro área 07. 

Decisão da Banca: Em análise à inscrição da candidata 1028205- Sara Bongiorno, constatou-
se que ela está inscrita para o Cargo ACS (Área 4) microárea 7, portanto sua classificação 
está dentro do cargo correto, devido a algum equívoco no momento da homologação seu 
nome constou como pertencente à microárea 6, ocorre que sua inscrição conforme consta em 
nosso sistema é referente à microárea 07. 

INDEFERIDO–CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
3. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) 

Candidata: 1032618- Naile Plucinski  
Alegação: o candidato impetrou recurso alegando o seguinte: Meu questionamento é o 
seguinte: Quando se entra com recurso em alguma questão a questão deve ser anulada e 
não corrigida e não foi o que aconteceu com a questão número 2 para técnico de 
enfermagem SAMU que foi aceito o recurso e a questão foi corrigida e não anulada tem como 
averiguar isso por gentileza.  
 

Decisão da Banca: Quanto à alegação da candidata, esta banca informa que quando há 
interposição de recurso contra uma questão a Banca a analisa e se necessário entender a 
questão é anulada, no caso em comento, a Banca em decisão fundamentada apenas alterou o 
Gabarito, pois entendeu apenas como erro de divulgação do gabarito  e que a resposta que 
corresponde corretamente ao enunciado da questão é a alternativa B conforme Gabarito 
Definitivo. 

INDEFERIDO–CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 



 
 
 
4. CARGO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL (CAPS) 

Candidata: 1038860- Riane Cruz Scherer  
Alegação: a candidata impetrou recurso alegando o seguinte: Solicito a recontagem dos 
pontos no que se refere às questões específicas entre os números 16 a 25, tendo em vista 
que no rascunho do cartão de respostas de acordo com as minhas anotações teriam 6 
acertos e não 5 como consta no resultado preliminar. 

Decisão da Banca: Em análise ao cartão resposta da candidata constatou-se que ela obteve 
09 acertos em conhecimentos básicos com nota 2,70 e 05 acertos em conhecimentos 
específicos com nota 2,75,totalizando 14 acertos com nota final 5,45, conforme consta da 
Classificação Preliminar. O cartão resposta da candidata segue divulgado em sua área do 
candidato para conferência. 

INDEFERIDO–CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
 
5. CARGO DE MÉDICO (ESF) 

Candidata: 1043960-Sergio Gomes Maciel  

Alegação: o candidato impetrou recurso alegando o seguinte: conforme divulgado pelo 
gabarito e classificação preliminar, consta 12 acertos na prova de conhecimentos gerais, no 
entanto apenas as questões "7" e "9" discordam com o gabarito divulgado, sendo 13 acertos 
em conhecimentos gerais + 8 acertos em conhecimentos específicos totalizando 21 acertos e 
não 20 conforme publicado pela classificação preliminar. Isso altera o total de pontos de 8,0 
para 8,30 pontos com consequente alteração na posição de classificação. 
Decisão da Banca: Em análise ao cartão resposta do candidato constatou-se que este obteve 
12 acertos em conhecimentos Básicos, sendo que errou as questões 7 e 9 conforme alegação 
e ainda anulou a questão 05 assinalando mais de uma alternativa, obtendo nota  3,60 em 
conhecimentos básicos e obtendo 08 acertos em conhecimentos específicos com nota 4,40, 
totalizando 20 acertos e nota final 8,0, conforme consta da Classificação Preliminar. O cartão 
resposta do candidato segue divulgado em sua área do candidato para conferência. 

INDEFERIDO–CLASSIFICAÇÃO MANTIDA  

 
 
6. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Candidata: 1025242- Vani Gianezini Schenatto  
Alegação: a candidata impetrou recurso alegando o seguinte: Pela Pontuação Preliminar da 
prova escrita e prova prática, tirei nota 4,55 e, mesmo assim, consta situação REPROVADO. 
Contudo, o item 8.1.4 do Edital assegura que serão considerados aprovados os candidatos 
com nota igual ou superior a 3,00 (três). Assim, inegável que houve equívoco na minha 
situação, devendo constar APROVADA, porquanto, alcancei nota superior (4,55) àquela 
exigida no edital para aprovação (3,00).Por consequência, requeiro o acolhimento deste 
recurso para, com base no item 8.1.4 do Edital, ver modificada a relação para constar minha 
situação como APROVADA.  

Decisão da Banca: Em análise ao Edital 002/2018 de Processo Seletivo, verifica-se o seguinte 
em relação à nota mínima para aprovação: 8.1.4 Para os demais cargos, o Concurso terá 
uma única etapa que consiste de PROVA ESCRITA OBJETIVA, de caráter classificatório, 
sendo considerados aprovados os candidatos com nota igual ou superior a 3,00 (três). 

Já o item 13 do Edital em seus subitens prevê o seguinte:  
13.2 São considerados aprovados neste Concurso Público os candidatos que atingirem nota 
final igual: 
13.2.1 –  diferente de 0,00 (zero) para os cargos de motorista e operador de máquinas 
13.2.2- igual ou superior a 3,00 (três) para os cargos de professor. 
13.2.3- igual ou superior a 5,00 (cinco) para os demais cargos. 

Levando-se em conta a divergência existente entre os itens do Edital que preveem a nota 
mínima para aprovação e de forma a não prejudicar os candidatos, esta Banca decide por 



 

considerar o item 8.1.4 em que serão considerados aprovados os candidatos que atingirem 
nota igual ou superior a 3,0. Devendo ser publicado novo Ato que divulga a Classificação 
Preliminar considerando como aprovados todos os candidatos com média igual ou superior a 
3,0.  

DEFERIDO–SITUAÇÃO ALTERADA  

 
 
 
 
 
 
 

Palmitos, 15 de agosto de 2018. 
 
 
 
 

Dair Jocely Enge 
Prefeito Municipal 

 


