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Ato 012/CP/PMAC/001/2016  

 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

 

O Senhor Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, juntamente 
com a comissão responsável e o Instituto o Barriga Verde tornam público o Julgamento dos Recursos 
Contra a Classificação Preliminar conforme segue: 

 

Candidata: Paula Cristina Costa 
Nº de Inscrição: 335768  
Cargo: Assistente Social 
 
Alegação: Recontagem da pontuação de conhecimentos específicos da prova. 
Solicitação da revisão da pontuação e acesso ao cartão resposta tendo em vista que a pontuação 
constada na classificação preliminar (27 pontos) não confere com o gabarito do cartão resposta no 
qual aparece pontuação de 29 pontos 

Pretende-se a revisão da pontuação de conhecimentos específicos na prova de assistente social de 
Paula Cristina Costa do concurso de Antônio Carlos. 
segundo consta no cartão resposta as questões erradas somam-se 4 as quais são: 24,25,27 e 35  
(tendo em vista o cancelamento da questão 26). Tem-se então no total de acertos 29 questões e não 
27, como apontado na classificação preliminar. 
 
Decisão: Não assiste razão à candidata. Em conferência ao seu cartão resposta, a candidata possui 
os mesmos 27 (vinte e sete) acertos divulgados na Classificação Preliminar, sendo eles: 
13 (treze) acertos em Conhecimentos Gerais, 14 (quatorze) acertos em Conhecimentos 
Específicos, (13x0,20=2,60), (14x0,30=4,20), com nota final de 6,80 (seis e oitenta). 
Observa-se que a candidata menciona em seu recurso que errou as questões nºs 24,25,27 e 35, 
quando na verdade a candidata errou as questões 02,06,07,08,13,15,20,21,24,25,27,35,37. 
A questão 26 anulada no gabarito definitivo, já consta na soma dos 27 acertos da candidata.  
 
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste ato, para conferência. 
INDEFERIDO - SITUAÇÃO MANTIDA.  

 
 
 
 

 

Antônio Carlos, 13 de junho de 2016. 

 

Antônio Paulo Remor 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 



Estado de Santa Catarina 
Município de ANTÔNIO CARLOS 
Edital n.º  001/2016 de CONCURSO PÚBLICO 

 

IOBV - INSTITUTO O BARRIGA VERDE Página 2 de 2 

ANEXO I 
 

 
 

 


