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ATO Nº 017/2018 

 DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018  

 

O Senhor Luis Gustavo Cancellier, Prefeito Municipal de Urussanga, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e em conformidade com os pareceres 

da banca do Instituto O Barriga Verde, torna público a decisão dos recursos impetrados contra a 

Pontuação Preliminar da prova escrita objetiva, conforme segue: 

 

Parecer 001 
Candidato:  1084048- Ana Paula Teodoro 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegações: Gostaria que houvesse a recontagem da minha pontuação da prova de conhecimentos 
básicos. Pois acertei a 02, 06, 11 e 15 mas, como a 12 e a 14 foram anuladas e está contando como 
acerto eu ficaria com 06 acertos e não com 05 como está neste momento. 
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 05 
acertos em conhecimentos Gerais, obtendo  a pontuação 1,00 em Conhecimentos Gerais, tendo acertado 
as questões 02,11 e 15 e tendo somadas as pontuações referentes às questões 12 e 14 que foram 
anuladas, e ainda obteve 24 acertos em conhecimentos específicos obtendo pontuação 6,72 em 
conhecimentos específicos totalizando 29 acertos e nota  7,72 de pontuação final, conforme consta da  
Classificação Preliminar.  O cartão resposta da candidato consta divulgado em sua área do Candidata 
para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 
Parecer 002 
Candidato:  1071303- Andreza Cypriano 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegações: Gostaria de rever a pontuação do meu gabarito, pois no gabarito preliminar constatei 28 
pontos e com a anulação da questão número 14, minha pontuação seria consideravelmente 29 pontos. no 
momento minha pontuação continua com 28 pontos. Gostaria de saber qual o erro. 
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 05 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo  a pontuação 1,00 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado as questões 03,04 e 05 e a 12 que a candidata  já havia acertado de acordo com o Gabarito 
Preliminar,  tendo somada a pontuação referente à questão 14 que foi anulada, e ainda obteve 23 acertos 
em conhecimentos específicos obtendo pontuação 6,44 em conhecimentos específicos totalizando 28 
acertos e nota  7,44 de pontuação final, conforme consta da  Classificação Preliminar.  O cartão resposta 
da candidata consta divulgado em sua área do Candidato para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 

Parecer 003 
Candidato:  1080316- Anne Meiry Da Silva 

Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegações: Gostaria que verificasse a contagem dos acertos pois segundo o gabarito tenho 29 acertos e 
consta 28 na preliminar. Modificando a somatória da nota. (especificamente nas questões matemática 
seguidas das anulações das questões 12 e 14).  
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 03 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo  a pontuação 0,60 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado a questão  03, e somados os pontos referentes às questões 12 e 14 que foram anuladas, e ainda 
obteve 25 acertos em conhecimentos específicos obtendo pontuação 7,00 em conhecimentos específicos 
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totalizando 28 acertos e nota  7,60 de pontuação final, conforme consta da  Classificação Preliminar.  O 
cartão resposta da candidata consta divulgado em sua área do Candidato para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 

Parecer 004 
Candidato:  1075605- Carina De Mederos Pizoni De Souza 

Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegações:  Solicito a revisão da minha nota pois as questões 12 e 14 de matemática que eu errei foram 
anuladas, na minha nota final atual 7,08 está considerado apenas 1 destas questões anuladas, mas se 
considerar as 2 anuladas fica 7,28. Favor recalcular e levar em consideração as 2 questões anuladas. 
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 06 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo  a pontuação 1,20 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado as questões 02 ,03, 08 e 1,  sendo  somados os pontos referentes às questões 12 e 14 que 
foram anuladas, e ainda obteve 21 acertos em conhecimentos específicos obtendo pontuação 5,88 em 
conhecimentos específicos totalizando 27 acertos e nota  7,08 de pontuação final, conforme consta da  
Classificação Preliminar.  O cartão resposta da candidata consta divulgado em sua área do Candidato 
para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
Parecer 005 
Candidato:  1070872- Carolina De Costa Mazzuco 

Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegações: Favor fazer a recontagem das questões específicas na educação infantil pois foi esquecida 
uma questão, o total de acertos das específicas minha foi 24 porém só foi contada 23 segundo a 
pontuação da classificação preliminar. A única questão que errei foi a de número 18. 
 Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 06 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo  a pontuação 1,20 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado as questões 02 ,04, 07 e 10,  sendo  somados os pontos referentes às questões 12 e 14 que 
foram anuladas, e ainda obteve 23 acertos em conhecimentos específicos obtendo pontuação 6,44 em 
conhecimentos específicos totalizando 29 acertos e nota  7,64 de pontuação final, conforme consta da  
Classificação Preliminar.  O cartão resposta da candidata consta divulgado em sua área do Candidato 
para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 

Parecer 006 
Candidato:  1076065- Deise Della Vecchia 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegações: Favor de verificar a minha nota, pois acertei quase todas as questões de conhecimentos 
técnicos profissionais. (que valiam mais). Acertei também questões de conhecimentos básicos e teve 
questões que vocês anularam.  Esperava bem mais a minha nota. Verifiquem esta nota. 
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 04 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo  a pontuação 0,80 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado as questões 06  e 13,  sendo  somados os pontos referentes às questões 12 e 14 que foram 
anuladas, e ainda obteve 22 acertos em conhecimentos específicos obtendo pontuação 6,16 em 
conhecimentos específicos totalizando 26 acertos e nota  6,96 de pontuação final, conforme consta da  
Classificação Preliminar.  O cartão resposta da candidata consta divulgado em sua área do Candidato 
para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  
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Parecer 007 
Candidato:  1077020 - Elisangela Mazzuco Araújo Nicoladelli 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegação: Solicito a revisão do meu gabarito, pois de acordo com minhas anotações, teria eu obtido vinte 
e três acertos nas questões especificas, não obtive êxito apenas nas questões 20 e 21, sendo que de 
acordo com a publicação da pontuação teria eu apenas vinte e dois acertos. Se possível gostaria que me 
enviassem foto do meu cartão resposta. 
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 08 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo  a pontuação 1,60 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado as questões 04,  09,10, 11, 13 e 15, sendo  somados os pontos referentes às questões 12 e 14 
que foram anuladas, e ainda obteve 22 acertos em conhecimentos específicos obtendo pontuação 6,16 
em conhecimentos específicos totalizando 30 acertos e nota  7,76 de pontuação final, conforme consta da  
Classificação Preliminar.  O cartão resposta da candidata consta divulgado em sua área do Candidato 
para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 

Parecer 008 
Candidato: 1076475- Jamile Ramos Bonetti 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegação:  Motivo do recurso: Verificação do cartão-resposta. Gostaria que verificassem minha pontuação 
quanto aos Conhecimentos Específicos, no qual acertei 22 questões e foi colocado que acertei apenas 21 
questões. Assim prejudicando minha Nota Final.Com a correção dos Conhecimento Específicos somarei 
6,16 (sendo 22 acertos), mais os acertos dos Conhecimentos Básicos 1,00 ( sendo 5 acertos).Minha Nota 
Final será de 7,16 não 6,88. 
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 05 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo  a pontuação 1,00 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado as questões 01,02,04, sendo  somados os pontos referentes às questões 12 e 14 que foram 
anuladas, e ainda obteve 21 acertos em conhecimentos específicos obtendo pontuação 5,88 em 
conhecimentos específicos totalizando 26 acertos e nota  6,88 de pontuação final, conforme consta da  
Classificação Preliminar.  O cartão resposta da candidata consta divulgado em sua área do Candidato 
para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 
Parecer 009 
Candidato: 1056157- Jordana Sartor 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegação:  Solicito a recontagem da pontuação da prova teórica, pois o total de acertos foram 28, 
média:7,44 
e na classificação preliminar consta média: 7,24 com total de acertos 27. 
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 04 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo  a pontuação 0,80 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado as questões 02 e 04, sendo  somados os pontos referentes às questões 12 e 14 que foram 
anuladas, e ainda obteve 23 acertos em conhecimentos específicos obtendo pontuação 6,44 em 
conhecimentos específicos totalizando 27 acertos e nota  7,24 de pontuação final, conforme consta da  
Classificação Preliminar.  O cartão resposta da candidata consta divulgado em sua área do Candidato 
para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  
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Parecer 010 
Candidato:  1070537- Nadia Silva Dos Santos 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegação:  Venho por meio deste solicitar a revisão de pontuação em relação as questões anuladas no 
concurso. 
Pois me sinto prejudicada em relação as questões 12 e 14 que foram anuladas sendo que eu acertei 
ambas.No caso minha pontuação permanece a mesma, porém os candidatos que não acertaram alteram 
sua pontuação sendo que alguns passam a ter uma pontuação igual ou superior a minha que no caso 
poderia ter uma melhor classificação em relação ao concurso. Penso que o candidato que não acertou não 
deveria obter essa pontuação pois o mesmo terá vantagem entre os demais que acertaram essas 
questões, sendo que deveria ser considerada somente do candidato que por sua vez acertou a questão e 
não todos os candidatos. 
Parecer da Banca: À candidata não assiste de razão conforme Edital:  

13.5 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos que a responderam. 

E ainda: 

4.1.  A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das 
condições estabelecidas neste Edital. 

Diante do exposto, esta Banca decide pelo indeferimento do recurso.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
Parecer 011 
Candidato:  1072612- Rosangela Chipinski Mendes 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegação: Favor verificar a pontuação preliminar da prova escrita de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL do edital CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018  de Rosângela Chipinski Mendes com a inscrição 
1072612, onde O número de acertos das questões de CONHECIMENTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
QUESTÕES 16 A 40, consta como 21 acertos e o CORRETO É 22 acertos.  
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 03 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo  a pontuação 0,60 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado a questão 09, sendo  somados os pontos referentes às questões 12 e 14 que foram anuladas, e 
ainda obteve 21 acertos em conhecimentos específicos obtendo pontuação 5,88 em conhecimentos 
específicos totalizando 24 acertos e nota  6,48 de pontuação final, conforme consta da  Classificação 
Preliminar.  O cartão resposta da candidata consta divulgado em sua área do Candidato para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 

Parecer 012 
Candidato:  1057101 - Paulo Giovanni De Bona Freitas 

Cargo:  4. Agente de Manutenção de Veículos e Máquinas 
Alegação:  Solicito anulação da questão 19 pois o argumento que mantém a questão como sendo correta 
não condiz com a solicitação, tendo em vista que a pergunta NÃO deixa claro que a resposta deve ter 
alguma descrição das bombas especificadas no enunciado pois, apenas está escrito como pergunta 
"assinale a alternativa verdadeira". E outra questão é que qualquer bomba injetora, independente do tipo 
NÃO há necessidade da troca de óleo. Especialistas das fábricas das principais marcas da bomba injetora 
afirmam que NÃO HÁ NECESSIDADE DA TROCA DE ÓLEO e que inclusive NUNCA, fizeram o contrário, 
ou seja, nunca trocaram. Entramos em contato via telefone com esses profissionais responsáveis da 
bomba injetora de motores a diesel de várias marcas, e todos afirmam que não se troca óleo independente 
do tipo. Portanto solicito, novamente a anulação da questão. 
Parecer da Banca: Os recursos contra questões de prova não poderão ser conhecidos pois são 
intempestivos. O edital prevê expressamente prazo específico para interposição de recursos contra 
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questões. Superada esta fase, não há a possibilidade de questionamentos desta matéria na esfera 
administrativa, como bem regrado em edital. Isto posto, recursos contra questões de provas não serão 
conhecidos. Conforme consta em Edital:  

14.20 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa.  
14.21 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 
Diante do exposto esta Banca indefere o recurso. 

DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 

 

Parecer 013 
Candidato:  1057369 - Daniel Bonomi 
Cargo: 5. Mecânico de Manutenção 
Alegação: Também achei a questão 4 com a pergunta que dá margem à várias interpretações.  
Parecer da Banca: Os recursos contra questões de prova não poderão ser conhecidos pois são 
intempestivos. O edital prevê expressamente prazo específico para interposição de recursos contra 
questões. Superada esta fase, não há a possibilidade de questionamentos desta matéria na esfera 
administrativa, como bem regrado em edital. Isto posto, recursos contra questões de provas não serão 
conhecidos. Conforme consta em Edital:  

14.20 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa.  
14.21 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 
Diante do exposto esta Banca indefere o recurso. 

DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 

 
 

Parecer 014 
Candidato:  1055847- Fabio Francisco Leopold 
Cargo: 6. Motorista 
Alegação: Em que classificação fiquei por que não está meu nome e nem a nota gostaria de saber onde 
foi parar a classificação.  
Parecer da Banca: O candidato deve acessar o site www.iobv.org.br  clicar na aba concursos e seletivos, 
depois em Andamento, e Clicar sobre o Município de Urussanga e depois clicar  sobre Edital 001/2018 
Concurso Público, neste local estão divulgados todos os Atos referentes ao presente Concurso inclusive o 
Ato 016 que divulgou a Classificação Preliminar, constando da página 81 do referido Ato a sua colocação 
no certame, lembrando ainda que o candidato está convocado para apresentar-se para as provas práticas 
que ocorrerão neste domingo 02/09 em locais e horários a serem divulgados em Ato próprio de 
Convocação, que constará divulgado em nosso site.  
DECISÃO: DEFERIDO- ESCLARECIMENTO AO CANDIDATO. 

 

 
Parecer 015 
Candidato: 1074052- Jackson Godoi 
Cargo: 6. Motorista 
Alegação: Gostaria que vocês olhassem meu gabarito novamente pois eu errei só uma questão a número 
10 era pra ter tirado 9.5 na prova escrita.  
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta do candidato constatou-se que este obteve 18 
acertos obtendo pontuação final 9,00, conforme consta da Classificação Preliminar.  O candidato assinalou 
duas vezes a questão 03 anulando-a. O cartão resposta do candidato consta divulgado em sua área do 
Candidato para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 

http://www.iobv.org.br/
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Parecer 016 
Candidato: 1053384- Marcio Correia 
Cargo: 6. Motorista 
Alegação:  Divisão de notas por perguntas, no nosso caso foi anulado 2 questões  que vale 0,5 cada 
pergunta, gostaria de saber se não é o caso de dividir nota 10 por 18 perguntas, onde alteraria as notas 
dadas, por exemplo a minha estou com 8,50 com 17 acertos sendo dividido a nota máxima 10 por 18 
perguntas existentes do concurso, minha nota seria 9,44.  
Parecer da Banca: Ao candidato não assiste razão conforme Edital:  

13.6 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos que a responderam. 

E ainda: 

4.2.  A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das 
condições estabelecidas neste Edital. 

Diante do exposto, esta Banca decide pelo indeferimento do recurso.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 

Parecer 017 
Candidato: 1063435 - Eliseu Frasson Borges Dos Santos  
Cargo: 8. Porteiro 
Alegação: Candidato interpõe recurso contra questão de prova.  
Parecer da Banca: Os recursos contra questões de prova não poderão ser conhecidos pois são 
intempestivos. O edital prevê expressamente prazo específico para interposição de recursos contra 
questões. Superada esta fase, não há a possibilidade de questionamentos desta matéria na esfera 
administrativa, como bem regrado em edital. Isto posto, recursos contra questões de provas não serão 
conhecidos. Conforme consta em Edital:  

14.20 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa.  
14.21 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 
Diante do exposto esta Banca indefere o recurso. 

DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 

 

Parecer 018 
Candidato:  1082961- Bruna Machado Modolon Santos 
Cargo: 10. Agente Administrativo 
Alegação:  Gostaria da correção novamente do meu gabarito pois pelo meu gabarito tem mais de 6 
Acertos  e não consta isso obrigada. 
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 06 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo a pontuação 1,20 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado as questões 01,02,03,06,09 e 13, e ainda obteve 11 acertos em conhecimentos específicos 
obtendo pontuação 3,08 em conhecimentos específicos totalizando 17 acertos e nota  4,28 de pontuação 
final, conforme consta da Classificação Preliminar.  O cartão resposta da candidata consta divulgado em 
sua área do Candidato para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  
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Parecer 019 
Candidato:  1077859 - Gabriela Manarin Julio 
Cargo: 10. Agente Administrativo 
Alegação:  Peço encarecidamente a recontagem da minha pontuação, nas questões específicas, pois 
foram 21 acertos (incluindo as canceladas 23 e 25). Na lista preliminar saiu com 19 acertos, mas não está 
correto. Seria o correto 20, ou 21 acertos, pois das canceladas: questão 23 assinalei a opção do gabarito, 
e questão 25, havia assinalado a resposta incorreta (porém essas foram anuladas).  
Questões específicas acertadas: 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39., no 
total 21 acertos das específicas. Nota:0,28x21=5,88. Solicito a correção da minha nota. 
Parecer da Banca: Em conferência ao cartão resposta da candidata constatou-se que esta obteve 11 
acertos em conhecimentos Básicos, obtendo a pontuação 2,20 em Conhecimentos Básicos, tendo 
acertado as questões 01,02,03, 04, 05, 08,10, 12,13,14 e 15 e ainda obteve 19 acertos em conhecimentos 
específicos, acertando as questões 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,34,36,37,38 e 39 obtendo 
pontuação 5,32 em conhecimentos específicos totalizando 30 acertos e nota  7,52 de pontuação final, 
conforme consta da Classificação Preliminar. Lembrando ainda que de acordo com o Gabarito Preliminar a 
candidata já havia acertado a questão 23. O cartão resposta da candidata consta divulgado em sua área 
do Candidato para conferência.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 
Parecer 020 
Candidato: 1063154- Arthur Roque Peruch 
Cargo: 17. Advogado 
Alegação: Em síntese o candidato solicita a visualização do cartão resposta do candidato, inscrição n. 
1083817, classificado em 1º lugar no certame, sem comprovação de motivos concretos para suas 
fundamentações. 
Parecer da Banca:  Tal solicitação não encontra amparo nas regras do edital e conforme o item 15.18 
“Caso haja necessidade os documentos individuais comprobatórios serão publicados na área restrita do candidato.”  
Neste caso apenas os documentos individuais de cada candidato e não documentos de terceiros não autorizados 
pelos mesmos. Outrossim, revela notar que a pretensão de exibição de documento (cartão resposta) pode ser 
encetada como pedido de tutela cautelar antecedente, é incabível em nosso sistema jurídico, a exibição e 
documentos como ação de produção antecipada de provas. No entanto esta banca que nada tem a omitir, 
reconhece o pedido do candidato e informa que os documentos originais estão disponíveis para vistas, na sede do 
IOBV, devendo o candidato requerer data e horário para visualizar os documentos, não lhe sendo permitida cópia, 
foto ou qualquer outra reprodução. 
DECISÃO: DEFERIDO PARCIALMENTE- Candidato deve requerer vistas ao cartão na sede do IOBV 

 
 

Parecer 021 
Candidato: 1052637- Pedro De Souza Avila 
Cargo: 17. Advogado 
Alegação:  Em síntese o candidato apresenta recurso solicitando: a) divulgação do cartão-resposta de 
TODOS os candidatos ao cargo de advogado, sob a vigência do edital de nº 001/2018 quetionando a 
classificação do primeiro colocado; b) contestar a anulação da questão 03; e contestar o improvimento do 
recurso contra a questão 32. Apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: a) quanto a exibição dos cartões respostas tal solicitação não encontra amparo nas 
regras do edital e conforme o item 15.18 “Caso haja necessidade os documentos individuais comprobatórios 
serão publicados na área restrita do candidato.”  Neste caso são apenas os documentos individuais de cada 
candidato e não documentos de terceiros não autorizados pelos mesmos. Outrossim, revela notar que a pretensão 
de exibição de documento (cartão resposta) pode ser encetada como pedido de tutela cautelar antecedente, é 
incabível em nosso sistema jurídico, a exibição e documentos como ação de produção antecipada de provas. No 
entanto esta banca que nada tem a omitir, reconhece o pedido do candidato e informa que os documentos originais 
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estão disponíveis para vistas, na sede do IOBV, devendo o candidato requerer data e horário para visualizar os 
documentos, não lhe sendo permitida cópia, foto ou qualquer outra reprodução. 
b) e c) Quanto a contestação de recursos já julgados: Os recursos contra questões de prova não poderão 
ser conhecidos pois são intempestivos. O edital prevê expressamente prazo específico para interposição 
de recursos contra questões. Superada esta fase, não há a possibilidade de questionamentos desta 
matéria na esfera administrativa, como bem regrado em edital. Isto posto, recursos contra questões de 
provas não serão conhecidos. Conforme consta em Edital:  

14.20 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa.  
14.21 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 

DECISÃO: DEFERIDO PARCIALMENTE- Candidato deve requerer vistas dos cartões na sede do IOBV – INDEFERIDO 
RECURSOS CONTRA QUESTÕES POR SEREM INTEMPESTIVOS. 

 
Parecer 022 
Candidato: 1056480- Renan Pereira Freitas 
Alegação: Em síntese o candidato solicita a visualização do cartão resposta do candidato, inscrição n. 
1083817, classificado em 1º lugar no certame, sem comprovação de motivos concretos para suas 
fundamentações. 
Parecer da Banca:  Tal solicitação não encontra amparo nas regras do edital e conforme o item 15.18 

“Caso haja necessidade os documentos individuais comprobatórios serão publicados na área restrita do candidato.”  
Neste caso apenas os documentos individuais de cada candidato e não documentos de terceiros não autorizados 
pelos mesmos. Outrossim, revela notar que a pretensão de exibição de documento (cartão resposta) pode ser 
encetada como pedido de tutela cautelar antecedente, é incabível em nosso sistema jurídico, a exibição e 
documentos como ação de produção antecipada de provas. No entanto esta banca que nada tem a omitir, 
reconhece o pedido do candidato e informa que os documentos originais estão disponíveis para vistas, na sede do 
IOBV, devendo o candidato requerer data e horário para visualizar os documentos, não lhe sendo permitida cópia, 
foto ou qualquer outra reprodução. 
DECISÃO: DEFERIDO PARCIALMENTE- Candidato deve requerer vistas ao cartão na sede do IOBV 
 

 

Parecer 023 
Candidato: 1067300 - Vanessa Nunes Pacheco 

Cargo: 18. Contador 
Alegação:  Peço revisão de gabarito pois fui prejudicada pela anulação da questão de número 03. Não 
alcancei o primeiro lugar por uma diferença de 4 centésimos e essa questão poderia ter sido decisiva para 
minha classificação preliminar. O gabarito preliminar estava correto quando do momento de sua 
publicação para essa questão. 
Parecer da Banca:  Os recursos contra questões de prova não poderão ser conhecidos pois são 
intempestivos. O edital prevê expressamente prazo específico para interposição de recursos contra 
questões. Superada esta fase, não há a possibilidade de questionamentos desta matéria na esfera 
administrativa, como bem regrado em edital. Isto posto, recursos contra questões de provas não serão 
conhecidos. Conforme consta em Edital:  

14.20 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa.  
14.21 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 
Diante do exposto esta Banca indefere o recurso. 

DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 

Parecer 024 
Candidato: 1055003 – Toni Di Maggio Testoni 
Cargo: 14. Técnico em Eletrotécnica 
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Alegação: Tenho certeza que acertei a questão número 39 com alternativa D no gabarito, contudo a 
banca colocou como B. 
Parecer da Banca: Os recursos contra questões de prova não poderão ser conhecidos pois são 
intempestivos. O edital prevê expressamente prazo específico para interposição de recursos contra 
questões. Superada esta fase, não há a possibilidade de questionamentos desta matéria na esfera 
administrativa, como bem regrado em edital. Isto posto, recursos contra questões de provas não serão 
conhecidos. Conforme consta em Edital:  

14.20 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa.  
14.21 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 
Diante do exposto esta Banca indefere o recurso. 
O gabarito permanece como resposta da questão 39 a alternativa B. 

DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 

Parecer 025 
Candidato: 1063435 – Eliseu Frasson Borges dos Santos 
Cargo: 8. Porteiro 
Alegação: QUESTÃO Nº 8 
A respeito das regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno, externo e 
colegas de trabalho, Assinale a alternativa que não condiz: 

A) Ser respeitoso 
B) Ignorar provocações 
C) Demonstrar interesse nas solicitações 
D) Evitar cumprimentos  

      Embora a resposta observada como correta pela BANCA a qual tenho respeito e admiração tenha sido a letra 
""D"" (Evitar Cumprimentos), ao observar no dicionário Aurélio documento de alta confiabilidade no que tange a 
palavras e suas diferentes linguagens, sinônimos etc. em nosso país, pode-se observar algo curioso sobre a resposta 
dada como sugerida da letra ""C"" resposta esta dada como correta por este candidato. 
      Ora a palavra (SOLICITAÇÕES), dentre os vários significados do Aurélio e sinônimos pode-se observar as palavras 
“" REQUERER, IMPETRAR, AGENCIAR “" entre outras que a meu ver indica que a palavra (SOLICITAÇÕES) da maneira 
que foi formulada na resposta ""C"" sugere ao candidato se tratar de documentos pessoais, que, é do conhecimento 
da Ex. Banca que documento endereçado por outrem só pode ser aberto pelo destinatário final e neste caso não por 
intermediário, funcionário, de Portaria etc., configurando assim falta de ética e de profissionalismo. 
      Desta maneira e como a questão informa e pede o que não condiz, no que tange ao comportamento profissional, 
trato diário, publico interno e externo e colega de trabalho sugere-se e entendem-se sem margem de erros que a 
resposta correta é a letra C (DEMONSTRAR INTERESSE NAS SOLICITAÇÕES), a meu ver as palavras: indagações, 
informações por ex.. Foram substituídas de maneira errônea creio que não propositalmente, mas sim de maneira 
involuntária pela palavra (SOLICITAÇÕES,  que reitero ao meu ver sugere documentos e não informações. 
      Em tese acredito piamente em haver bom senso dos Ex.. Analisadores das questões que a palavra em questão "“ 
SOLICITAÇÕES “" foi colocada de forma incorreta na referida questão induzindo ao erro. 
      “Igualmente, a resposta observada como correta pela banca a letra ““D”“ notasse com todo respeito aos Srs. uma 
discrepância pra não dizer incoerência sobre ‘ Evitar Cumprimentos “ sabe se que no dia a dia no trato com o público 
saudações, cumprimentos são uma constante de transeuntes neste caso no que se refere a uma Portaria de serviços, 
e em diversos setores de trabalho com  pessoas.  
      Desta forma analisada por este candidato reitero estima e apreço pelos Sr.(s), e  estou certo de uma solução 
plausível, coerente, e de bom senso peculiaridade esta uma constante nos seus concursos. 
 
Parecer da Banca: Os recursos contra questões de prova não poderão ser conhecidos pois são 
intempestivos. O edital prevê expressamente prazo específico para interposição de recursos contra 
questões. Superada esta fase, não há a possibilidade de questionamentos desta matéria na esfera 
administrativa, como bem regrado em edital. Isto posto, recursos contra questões de provas não serão 
conhecidos. Conforme consta em Edital:  
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14.20 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa.  
14.21 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 
Diante do exposto esta Banca indefere o recurso. 
O gabarito permanece como resposta da questão 39 a alternativa B. 

DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 

Parecer 026 
Candidato: 1063435 – Eliseu Frasson Borges dos Santos 
Cargo: 8. Porteiro 

Alegação: QUESTÃO Nº 15 
      Quando um evento está ocorrendo na instituição e os visitantes estão chegando e solicitam a você informações 
de localização, qual deve ser seu comportamento? 
A) Não dar atenção aos visitantes, pois não é sua função dar informações de localização. 
B) Ser atencioso e indicar corretamente onde serão o evento. 
C) Indicar onde será o evento, mas sem dar muita atenção ao visitante para não deixar de fazer a tarefa que estava 
fazendo.  
D) Indicar, de propósito, o local incorreto do evento para o visitante. 
     A Pergunta em questão indica que visitantes estão chegando, ou seja, grande fluxo de pessoas, carros etc.. 
Acredito que a resposta C seria a mais coerente neste caso já que não se trata de uma ou duas pessoas e sim de um 
grande montante delas assim como veículos, parto do principio que se estiver trabalhando sozinho e for dar detalhes 
de setor ou local a um e outro poderá haver tumultos e situações desagradáveis no serviço, ser proativo e ágil nesse 
instante será crucial para um bom desempenho do trabalho sem detrimento das pessoas é claro, e por experiência 
na área considero esta forma a mais sensata. 
 
Parecer da Banca: Os recursos contra questões de prova não poderão ser conhecidos pois são 
intempestivos. O edital prevê expressamente prazo específico para interposição de recursos contra 
questões. Superada esta fase, não há a possibilidade de questionamentos desta matéria na esfera 
administrativa, como bem regrado em edital. Isto posto, recursos contra questões de provas não serão 
conhecidos. Conforme consta em Edital:  

14.20 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa.  
14.21 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 
Diante do exposto esta Banca indefere o recurso. 
O gabarito permanece como resposta da questão 39 a alternativa B. 

DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 

Urussanga, 31 de Agosto de 2018. 

 

 

Luis Gustavo Cancellier 

Prefeito Municipal 

 


