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02 - Agente de Carpintaria
INSCRIÇÃO
SOLICITAÇÃO

ANÁLISE

DELIBERAÇÃO

2000353894
Pelas minhas contas, acertei 20 questões. Me causou surpresa não constar na lista provisória dos aprovados. Seria
possível uma revisão do meu resultado?
Processada a recontagem confirmamos que o recorrente obteve 6 acertos em Língua Portuguesa e Interpretação de
Textos (6*1) = 6 pontos; 5 acertos em Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo (5*2) = 10 pontos; 6 acertos em
Conhecimentos Gerais e Atualidades (6*1) = 6 pontos e, 4 acertos em Conhecimentos Específicos (4*6) = 24 pontos.
Totalizando 46 pontos, conforme divulgado anteriormente. Para comprovar a informação, disponibilizamos cópia do
cartão de respostas no painel do candidato e juntamos uma cópia no relatório final para arquivo do município.
PROCESSADA RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.
03 - Agente de Fiscalização Ambiental

INSCRIÇÃO

2000340543

SOLICITAÇÃO

No dia 22/10 houve a liberação de um gabarito da prova de Agente de Fiscalização Ambiental que estava errado, pois
no dia 23/10 houveram mudanças nas respostas das questões 21 a 40. Portanto, de acordo com o meu rascunho de
cartão resposta fiz 20 acertos no dia 22/10 e no dia 23/10 acertei 31 questões. Dessa forma, após a análise dos
recursos mudaram novamente o gabarito, sendo que foi apontado somente a questão 15 como modificada. Assim,
quantos gabaritos existem dessa prova de Agente de Fiscalização Ambiental?
Além do mais, até a presente data (13/11) é o gabarito do dia 22/10 que está no site de vocês como correto,
modificado apenas a questão 15. Assim, na classificação provisória vi que nenhum candidato foi considerado apto
para o cargo. Porém, se houve modificação do gabarito no dia 23/10 acredito que seja porque o do dia 22/10 estava
errado. Então, como que nos dias posteriores foram mantidos as respostas do dia 22/10?
Sendo assim, gostaria de esclarecimento a respeito desse fato.
Obrigada!

ANÁLISE

Procede a alegação da recorrente. Por lapso, o sistema foi alimentado com as alternativas erradas da questão, 21 a
40. A banca delibera por corrigir o erro do gabarito no sistema, retificar o gabarito divulgado anteriormente e
reprocessar resultado para este cargo. Se aprovada, inserir a recorrente na lista de classificação final, bem como, os
demais aprovados.

DELIBERAÇÃO
INSCRIÇÃO

DEFERIDO. GABARITO RETIFICADO. PROCESSADA CLASSIFICAÇÃO.
2000341627

SOLICITAÇÃO

Quando foi publicado o gabarito referente à prova de Agente de Fiscalização Ambiental, ele estava errado visto que
as duas colunas de questões estavam iguais. Foi informado à banca e o gabarito oficial foi corrigido. Porém, acredito
que a prova tenha sido corrigida com o gabarito antigo pois, segundo o edital de classificação, ninguém foi aprovado.
Segundo minhas contas, eu tirei 64 pontos então com certeza eu seria aprovada. Gostaria da revisão desta correção,
por favor.

ANÁLISE

Procede a alegação da recorrente. Por lapso, o sistema foi alimentado com as alternativas erradas da questão, 21 a
40. A banca delibera por corrigir o erro do gabarito no sistema, retificar o gabarito divulgado anteriormente e
reprocessar resultado para este cargo. Se aprovada, inserir a recorrente na lista de classificação final, bem como, os
demais aprovados.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO. GABARITO RETIFICADO. PROCESSADA CLASSIFICAÇÃO.
11 – Agente de Serviços Gerais

INSCRIÇÃO

2000355407

SOLICITAÇÃO

solicito que seja revisto o gabarito oficial, uma vez que no rascunho de cartão de respostas , a recorrente obteve 22
pontos, e após este , retificado, ainda obteve 21 pontos. Sendo assim, pontuação suficiente para a aprovação na
prova de agente de serviços gerais, tendo sido ainda solicitado pela recorrente a autodeclaração étnico racial. Sem
mais para o momento ,
Atenciosamente,
Josiane Aparecida de Oliveira

ANÁLISE

Processada a recontagem confirmamos que o recorrente obteve 6 acertos em Língua Portuguesa e Interpretação de
Textos (6*1) = 6 pontos; 2 acertos em Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo (2*2) = 4 pontos; 9 acertos em
Conhecimentos Gerais e Atualidades (9*1) = 9 pontos e, 3 acertos em Conhecimentos Específicos (3*6) = 18 pontos.
Totalizando 37 pontos, conforme divulgado anteriormente. Para comprovar a informação, disponibilizamos cópia do
cartão de respostas no painel do candidato e juntamos uma cópia no relatório final para arquivo do município.
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27 - Médico Ortopedista

INSCRIÇÃO

SOLICITAÇÃO

2000353176
Boa tarde,meu nome e elkin oramas,medico ortopedista;
Na classificaçao provisoria ocupei o segundo lugar para MEDICO ORTOPEDISTA; mais esta classificaçao esta
errada porque o primeiro classificado(dr,ricardo munhoz)
fez menos pontos;
como visto a seguir: LP 3pontos -empateMAT eu fiz 4pontos,em quanto ele so 2pontos
CGA 4pontos-empateLSP 8 pontos-empateCE 14pontos para ele e 13 pontos meus
TA 32 pontos para mim e novamente ele fez menos pontuaçao com 31 pontos
Exijo uma explicaçao,obrigado!
Processada a recontagem confirmamos que o recorrente obteve 83 pontos e seu concorrente 85 pontos, conforme
divulgado anteriormente. A explicação norteia-se nos itens 9.1. e 9.2. do Edital de Abertura de Inscrições, onde ficou
estabelecido que a pontuação da prova objetiva será apurada através do somatório dos pontos obtidos pelo candidato
em cada disciplina da prova; a pontuação referente a cada disciplina será obtida pela multiplicação da quantidade de
respostas corretas pelo peso respectivo da disciplina, conforme item 7.1 do Edital de Abertura de Inscrições, o qual
transcrevemos abaixo.
Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra.

ANÁLISE

DISCIPLINAS

Nº DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR
DISCIPLINA

TOTAL

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Legislação de Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

5
5
5
10
15

1
1
2
2
4

5
5
10
20
60

100

3
4
4
8
13

1
1
2
2
4

3
4
8
16
52

83
pontos

3
2
4
8
14

1
1
2
2
4

3
2
8
16
56

85
pontos

Em 2º lugar o recorrente com 83 pontos:
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Legislação de Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

Em 1º lugar, o seu concorrente com 85 pontos:
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Legislação de Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

DELIBERAÇÃO

PROCESSADA A RECONTAGEM. CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.
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