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CONCURSO PÚBLICO N° 01/2019 

 

EDITAL DE DECISÃO DE RECURSOS  

 A Prefeitura da Estância de Atibaia torna público o que segue: 

1- As decisões proferidas aos recursos interpostos pelos candidatos contra os gabaritos das provas 

realizadas nos dias 29/09/2019 e 13/10/2019, conforme segue: 

1.1 - Foram DEFERIDOS os recursos referentes às seguintes questões: 
 

Emprego Questão(ões) 

115 - Cirurgião Dentista 29 

118 - Farmacêutico ou Bioquímico (Farmácia) 30 e 36 

119 - Farmacêutico ou Bioquímico (Laboratório) 30 

131 - Médico (Otorrinolaringologista) 36 

139 - Professor 22 

140 - Professor de Educação Física 22 

141 - Profissional da Educação Física 34 

142 - Profissional (Fisioterapeuta) 25 e 35 

 
1.2 Todos os demais recursos interpostos quanto às demais questões foram indeferidos. 

 
1.3 Conforme estabelecido no item 13.10 do Edital de Abertura - Não serão respondidos os recursos 

interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado, sendo considerados extemporâneos. 
 
2- Tendo em vista o deferimento de recursos, os gabaritos divulgados ficam RETIFICADOS, conforme 
segue: 
 

 115 - Cirurgião Dentista : Questão 29 – alternativas corretas “A” e “D” 
 118 - Farmacêutico ou Bioquímico (Farmácia) : Questão 30 – alternativa correta “D” 

                                                                                Questão 36 – alternativa correta “D” 
 

 119 - Farmacêutico ou Bioquímico (Laboratório) : Questão 30 – alternativa correta “D” 
 131 - Médico (Otorrinolaringologista):  Questão 36 – alternativa correta “D” 
 139 – Professor: Questão 22 – anulada 
 140 - Professor de Educação Física: Questão 22 – anulada 
 141 - Profissional da Educação Física: Questão 34 – anulada 
 142 - Profissional (Fisioterapeuta) : Questão 25 – anulada 

                                                            Questão 35 – anulada 
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3 -  As respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis no endereço eletrônico www.ibamsp-

concursos.org.br até o dia 11/11/2019. Para efetuar a consulta, o candidato deverá acessar o site 

e no link “área do candidato”, escolher o referido concurso e digitar seu CPF e data de nascimento. 

 

 

Atibaia, 06 de novembro de 2019. 

 

 
CARLOS AMÉRICO BARBOSA DA ROCHA  

Secretário de Recursos Humanos  

 

 

 

 

 


