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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 002/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carandaí/MG, 

a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Resultado 

das Provas Objetivas divulgado em 22/06/2016, conforme a seguir: 
 

 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se nota e classificação conforme divulgado. 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se nota e classificação conforme divulgado. 

Nome Inscrição Cargo 

ALESSANDRA APARECIDA S. PEREIRA 1206 15 - Técnico em Enfermagem 

ANDRÉ TURQUETTI MARQUES 1891 03 - Professor de Música 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se nota e classificação conforme divulgado. 

ADRIANA APARECIDA DE SOUZA 1437 15 - Técnico em Enfermagem 

A candidata não assinou o Cartão Reposta, portanto, a mesma consta como ausente. Recurso 

INDEFERIDO. 

 
7.9. Será considerada nula a Folha de Respostas que estiver preenchida a lápis e sem assinatura. O candidato será 

considerado AUSENTE no resultado da Prova Objetiva 

DOROTÉIA RESENDE DOS S. MELO 199 10 - Auxiliar de Serviços Gerais 

FABIO DO NACIMENTO GUEIROS 508 12 - Operário 

As regras de desempate estabelecidas no Edital são as seguintes:  

 
8.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, serão adotados os seguintes critérios para o desempate, 

aplicados sucessivamente: 

a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal 

nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 – o Estatuto do Idoso. Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato 

que, sucessivamente: 

b) entre os maiores de 60 (sessenta) anos, seja o mais idoso; 

c) obtiver maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos; 

d) obtiver maior aproveitamento na prova de Língua Portuguesa; 

e) obtiver maior aproveitamento na prova de Raciocínio Lógico e Matemático; 

f) obtiver maior aproveitamento na prova de Informática; 

g) persistindo o empate será dada preferência ao candidato de idade mais elevada, considerando ano, mês e dia de 

nascimento. 
 

O candidato obteve 85,00 pontos, colocado na 3° posição empatado com o candidato da 

2° posição. Desta forma, as notas de Português e Matemática foram as mesmas e 

considerou o critério de desempate do item “g” – candidato com idade mais elevada.  

Data de Nascimento: 

   - Fabio do Nascimento: 04/05/1985 

   - Maria Aparecida A. Koyama: 28/02/1976 

Portanto o Recurso foi INDEFERIDO, mantém – se classificação conforme divulgado. 
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Conforme disponibilizado no Julgamento de Recursos do dia 22/06/2016, a questão n° 29 foi 

retificada para alternativa “C”, conforme a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, o recurso foi INDEFERIDO. 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se nota e classificação conforme divulgado. 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se nota e classificação conforme divulgado. 

 

Belo Horizonte, 04 de Julho de 2016 

 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS 

FRANCISCA DE FATIMA OLIVEIRA 1110 15 - Técnico em Enfermagem 

GERCILENE APARECIDA AVELINO 782 15 - Técnico em Enfermagem 

Recurso INDEFERIDO. A candidata não atingiu 50% dos pontos na matéria de 

Conhecimentos Específicos conforme exige o item 6.7.1 do Edital. 

 

6.7.Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) do total de pontos das provas inerentes as funções, especificadas no ANEXO III 

deste Edital.  

6.7.1 Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova ou não obtiver 

50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos Específicos. 

 

LETÍCIA MARIA DE CARVALHO LIMA 1771 
08 - Agente Administrativo 

(Hospital Sant'Ana) 

PABULA SILVA DOS NOGUEIRA  
08 - Agente Administrativo 

(Hospital Sant'Ana) 

POLIANA FREITAS DE CASTRO PAIVA 2006 
08 - Agente Administrativo 

(Hospital Sant'Ana) 

Conforme Resultado retificado no dia 23/06/2016, consta o nome e nota para a candidata. 

RONALDO ADRIANO DA COSTA 175 10 - Auxiliar de Serviços Gerais 

Conforme Resultado retificado no dia 23/06/2016, houve alteração nas notas de alguns 

candidatos, pois encontravam – se ausentes e os mesmos compareceram no dia da prova, 

preencheram e entregam o gabarito devidamente assinado. 


