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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

 

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio (ES) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público o 

JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – 1ª Etapa, impetrados pelos 

candidatos nos termos do item 11 do Edital 001/2016 que divulga e estabelece normas para a abertura para o 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, DE TÍTULOS, DISCURSIVA e PRÁTICA, de caráter eliminatório e 

classificatório, para provimento de vagas do quadro efetivo e formação do cadastro de reserva no quadro da Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: TELEFONISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0709 DHANYELLE DA PENHA PETRONETTO VARGAS 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que o objeto do recurso apresentado 

pelo candidato já foi analisado no período recursal destinado para tal fim, conforme constante no item 11 do 

Edital de Abertura e devidamente publicado no Edital nº 010/2016. 

Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, resultado inalterado. 

 

CARGO: TELEFONISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2479 LILIANE SCHULZ COELHO 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. O item do Edital de Abertura do Concurso Público que a candidata 

cita, não condiz com o que alega, uma vez que no item 8.5 do Edital 001/2016 menciona que não poderá utilizar 

lápis para CONSULTA (como por exemplo, lápis tabuada), não há a proibição do uso do lápis e borracha para 

resolução das questões, como alega a requerente. O edital 001/2016 é bem claro será atribuído NOTA ZERO ao 

candidato que preencher seu cartão de respostas por outro instrumento que não caneta esferográfica preta ou 

azul. Portanto, resultado inalterado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL Nº 012/2016  
JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – 1ª Etapa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: ATENDENTE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1364 GEIRLAINE DE VARGAS 
 

Pedido: Espelho do cartão de respostas. 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos 

que o mesmo foi pontuado de forma correta, a 

candidata obteve 12,0 (doze) pontos em Língua 

Portuguesa, 8,0 (oito) pontos em Matemática, 14,0 

(quatorze) pontos em Saúde Pública e 12,0 (doze) 

pontos em Conhecimentos Específicos, alcançando 

um total de 46,0 (quarenta e seis) pontos na soma 

total. E para que não possa restar dúvidas segue ao 

lado cópia do cartão de respostas preenchido e 

assinado pela candidata, resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0588 ADNEY NAZARÉ CASTRO CINTRA SCHIAVO 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, a candidata 

obteve 8,0 (oito) pontos em Língua Portuguesa, 7,5 (sete 

vírgula cinco) pontos em Saúde Pública, 16,0 (dezesseis) 

pontos em Conhecimentos Gerais e 17,5 (dezessete 

vírgula cinco) pontos em Conhecimentos Específicos, 

alcançando um total de 49,0 (quarenta e nove) pontos na 

soma total. Portanto, não há nenhum erro de nota no 

resultado divulgado, e para que não possa restar dúvidas 

segue ao lado cópia do cartão de respostas preenchido e 

assinado pela candidata, resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

 

CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

3190 ALINE BREDA VIANA 

 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, a candidata 

obteve 10 (dez) pontos em Língua Portuguesa, 8,0 (oito) 

pontos em Matemática, 8,0 (oito) pontos em 

Conhecimentos Gerais e 28,0 (vinte e oito) pontos em 

Conhecimentos Específicos, alcançando um total de 54,0 

(cinquenta e quatro) pontos na soma total. Portanto, não 

há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e para 

que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do 

cartão de respostas preenchido e assinado pela 

candidata, resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2992 RENATA DE SOUZA SILVA 
 

Pedido: Revisão da pontuação e revisão de questão. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após conferência de 

seu cartão de respostas informamos que o mesmo foi pontuado 

de forma correta, a candidata obteve 10 (dez) pontos em Língua 

Portuguesa, 6,0 (seis) pontos em Matemática, 8,0 (oito) pontos 

em Conhecimentos Gerais e 28,0 (vinte e oito) pontos em 

Conhecimentos Específicos, alcançando um total de 52,0 

(cinquenta e dois) pontos na soma total. Portanto, não há 

nenhum erro de nota no resultado divulgado, e para que não 

possa restar dúvidas segue ao lado cópia do cartão de respostas 

preenchido e assinado pela candidata.  

Em relação à solicitação de revisão de questão o recurso foi 

julgado como intempestivo, uma vez que o objeto do recurso 

apresentado pela candidata já foi analisado no período recursal 

destinado para tal fim, conforme constante no item 11 do Edital 

de Abertura e devidamente publicado no Edital nº 010/2016, mas 

ratificamos que a questão se refere ao tema proposto no 

programa de prova do concurso: Sistemas de equações do 2° 

grau.  O programa não abrange o grau de complexidade da 

equação, apenas Equações do 2º grau, podendo ser cobrado de 

acordo com a escolaridade do cargo, o que foi feito, conforme 

Equação do 2º para fundamental completo. 

Portanto resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: CONTADOR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0348 WILLIAN BARBOSA DA SILVA 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, o candidato 

obteve 14,0 (quatorze) pontos em Língua Portuguesa, 

17,5 (dezessete vírgula cinco) pontos em Noções Básicas 

de Informática, 12,0 (doze) pontos em Conhecimentos 

Gerais e 14,0 (quatorze) pontos em Conhecimentos 

Específicos, alcançando um total de 57,5 (cinquenta e 

sete vírgula cinco) pontos na soma total. Portanto, não 

há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e para 

que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do 

cartão de respostas preenchido e assinado pelo 

candidato, resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: ENFERMEIRO PARA ESF 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1010 KAREN ROSSETTO BRAGA 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, a candidata 

obteve 14,0 (quatorze) pontos em Língua Portuguesa, 

10,0 (dez) pontos em Saúde Pública, 16,0 (dezesseis) 

pontos em Conhecimentos Gerais e 21,0 (vinte e um) 

pontos em Conhecimentos Específicos, alcançando um 

total de 61,0 (sessenta e um) pontos na soma total. 

Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado 

divulgado, e para que não possa restar dúvidas segue ao 

lado cópia do cartão de respostas preenchido e assinado 

pela candidata, resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: ENFERMEIRO PARA ESF 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2505 RACÍBIA APARECIDA DA FONSECA 

 

Pedido: Revisão da pontuação de questões anuladas. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Conforme 

previsto no item 11.8 do Edital 001/2016, 

“11.8. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos 

a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas 

referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de 

interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas 

questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber 

pontuação a mais.” 

Portanto, após conferência de seu cartão de respostas 

informamos que o mesmo foi pontuado de forma 

correta. A candidata obteve 12,0 (doze) pontos em Língua 

Portuguesa, 15,0 (quinze) pontos em Saúde Pública, 12,0 

(doze) pontos em Conhecimentos Gerais e 21,0 (vinte e 

um) pontos em Conhecimentos Específicos, alcançando 

um total de 60,0 (sessenta) pontos na soma total. 

Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado 

divulgado, e para que não possa restar dúvidas segue ao 

lado cópia do cartão de respostas preenchido e assinado 

pela candidata, resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: ESCRITURÁRIO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0690 JORGE LUIZ ARAUJO COELHO 

 
Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, o candidato 

obteve 12,0 (doze) pontos em Língua Portuguesa, 10,0 

(dez) pontos em Matemática, 16,0 (dezesseis) pontos em 

Noções Básicas de Informática e 16,0 (dezesseis) pontos 

em Conhecimentos Específicos, alcançando um total de 

54,0 (cinquenta e quatro) pontos na soma total. 

Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado 

divulgado, e para que não possa restar dúvidas segue ao 

lado cópia do cartão de respostas preenchido e assinado 

pelo candidato, resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

 

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2256 HUDSON RAMOS DAROS 
 

Pedido: Revisão de questão.  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que o objeto do recurso apresentado 

pelo candidato já foi analisado no período recursal destinado para tal fim, conforme constante no item 11 do 

Edital de Abertura e devidamente publicado no Edital nº 010/2016. Oportunamente esclarecemos que como 

mediante o equívoco presente na elaboração da questão a banca organizadora optou pela anulação, sendo 

atribuída a pontuação para todos os candidatos.  

Portanto, permanecendo inalterado o resultado. 

 

 

CARGO: MOTORISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2764 ERASMO CANDIDO COELHO 
 

Pedido: Revisão de questão.  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que o objeto do recurso apresentado 

pelo candidato já foi analisado no período recursal destinado para tal fim, conforme constante no item 11 do 

Edital de Abertura e devidamente publicado no Edital nº 010/2016. 

Portanto, permanecendo inalterado o resultado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

 

CARGO: MOTORISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1886 RENATO SEVERIANO COELHO 

 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, o candidato 

obteve 12,0 (doze) pontos em Língua Portuguesa, 12,0 

(doze) pontos em Matemática, 8,0 (oito) pontos em 

Conhecimentos Gerais e 20,0 (vinte) pontos em 

Conhecimentos Específicos, alcançando um total de 52,0 

(cinquenta e dois) pontos na soma total. Como o 

candidato pode observar a questão de nº 35 foi anulada 

por haver duas alternativas assinaladas e a questão de nº 

37 também foi anulada, devido a ausência de marcação. 

“8.9. Fica o candidato ciente que será atribuída NOTA ZERO à questão 

da prova objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que 

contiver emenda ou rasura, preenchido por outro instrumento que não 

caneta esferográfica preta ou azul, mais de uma resposta assinalada, 

nenhuma resposta assinalada ou campo de marcação não preenchido 

integralmente.”  

Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado 

divulgado, e para que não possa restar dúvidas segue ao 

lado cópia do cartão de respostas preenchido e assinado 

pelo candidato,  resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: SERVIÇAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1432 ÉRICK ANTONINE SEIBEL RIBET 
 

Pedido: Reserva de vaga para PNE  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. O cargo de serviçal não possui reserva de vagas para candidatos de 

portadores de necessidades especiais, conforme especificado no subitem 4.2.1 do Edital de Abertura do 

Concurso Público. Informamos ainda que o julgamento dos pedidos para concorrer a reserva de vagas para 

candidatos de portadores de necessidades especiais foi devidamente publicado no Edital 006/2016, na data de 

16 de fevereiro de 2016, conforme previsto no Edital de Abertura. 

Portanto, permanecendo inalterado o resultado. 

 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0205 LINDOMAR ROSA DE SOUZA 
 

Pedido: Revisão de questões.  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que o objeto do recurso apresentado 

pelo candidato já foi analisado no período recursal destinado para tal fim, conforme constante no item 11 do 

Edital de Abertura e devidamente publicado no Edital nº 010/2016.  

No que refere-se atribuição de  pontuação da questão anulada, esclarecemos que conforme previsto no item 

11.8 do Edital 001/2016, “11.8. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a 

todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o 

primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido 

pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.” 

Portanto, permanecendo inalterado o resultado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0206 NILO KRAUSE KUSTER 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, o candidato 

obteve 20,0 (vinte) pontos em Língua Portuguesa, 18,0 

(dezoito) pontos em Matemática, 16,0 (dezesseis) pontos 

em Conhecimentos Gerais e 36,0 (trinta e seis) pontos em 

Conhecimentos Específicos, alcançando um total de 90,0 

(noventa) pontos na soma total. Portanto, não há 

nenhum erro de nota no resultado divulgado, e para que 

não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do cartão 

de respostas preenchido e assinado pelo candidato, 

resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: PROCURADOR  MUNICIPAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2778 BRUNA MARIA OGIONI 
 

Pedido: Espelho de seu cartão resposta. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo não consta a assinatura da candidata, conforme 

exigido no item 8.11 do Edital de Abertura do Concurso 

Público: 

“8.11. Ao terminar as provas ou findo o horário limite para a sua 

realização, o candidato entregará ao aplicador de sala, 

OBRIGATORIAMENTE, seu cartão de respostas carbonado 

devidamente preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão 

de respostas ANULADO.” 

Informamos ainda que é de inteira responsabilidade do 

candidato o preenchimento do cartão de respostas. 

“8.8. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova 

Objetiva para o cartão de respostas carbonado, que será o único 

documento válido para a correção. O preenchimento do cartão de 

respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 

proceder de conformidade com as instruções específicas contidas 

na capa do caderno de questões. Não haverá substituição do 

cartão de respostas por erro do candidato.” 

Portanto, não há nenhum erro no resultado divulgado, e 

para que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia 

do cartão de respostas preenchido e NÃO assinado pela 

candidata, resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: PROFESSOR MAPA - BERÇÁRIO AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2745 APARECIDA EDIR DA CONCEIÇAO BREDA 

 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, o candidato 

obteve 6,0 (seis) pontos em Língua Portuguesa, 12,5 

(doze vírgula cinco) pontos em Conhecimentos 

Pedagógicos, 6,0 (seis) pontos em Noções Básicas de 

Informática e 21,0 (vinte e um) pontos em 

Conhecimentos Específicos, alcançando um total de 45,5 

(quarenta e cinco vírgula cinco) pontos na soma total. 

Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado 

divulgado, e para que não possa restar dúvidas segue ao 

lado cópia do cartão de respostas preenchido e assinado 

pelo candidato, resultado inalterado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

CARGO: PROFESSOR MAPA - BERÇÁRIO AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1151 ELAINE GOMES SOUZA MENEZES 

 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após conferência de 

seu cartão de respostas informamos que o mesmo foi pontuado 

de forma correta, o candidato obteve 6,0 (seis) pontos em Língua 

Portuguesa, 10,0 (dez) pontos em Conhecimentos Pedagógicos, 

4,0 (quatro) pontos em Noções Básicas de Informática e 28,0 

(vinte e oito) pontos em Conhecimentos Específicos, alcançando 

um total de 48,0 (quarenta e oito) pontos na soma total.  

Ao verificar o espelho de seu cartão resposta, pode-se observar 

que a questão nº 27 foi anulada, visto que houve uma 

emenda/rasura na alternativa “B” assim não sendo lida pelo leitor 

óptico, conforme especificado no Edital de Abertura do Concurso: 

“8.9. Fica o candidato ciente que será atribuída NOTA ZERO à questão da prova 

objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver emenda ou 

rasura, preenchido por outro instrumento que não caneta esferográfica preta ou 

azul, mais de uma resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou campo 

de marcação não preenchido integralmente.  

8.10. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 

qualquer modo, danificar seu cartão de respostas, sob pena de arcar com os 

prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.” 

 Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e 

para que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do cartão 

de respostas preenchido e assinado pelo candidato, resultado 

inalterado. 
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CARGO: PROFESSOR MAPA - BERÇÁRIO AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2710 LUANA DE FATIMA SARTI 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, o candidato 

obteve 8,0 (oito) pontos em Língua Portuguesa, 15,0 

(quinze) pontos em Conhecimentos Pedagógicos, 8,0 

(oito) pontos em Noções Básicas de Informática e 24,5 

(vinte e quatro vírgula cinco) pontos em Conhecimentos 

Específicos, alcançando um total de 55,5 (cinquenta e 

cinco vírgula cinco) pontos na soma total. Portanto, não 

há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e para 

que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do 

cartão de respostas preenchido e assinado pelo 

candidato, resultado inalterado. 
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CARGO: PROFESSOR MAPA - BERÇÁRIO AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

3115 RENATA DE SOUZA SILVA 

 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, a candidata 

obteve 12,0 (doze) pontos em Língua Portuguesa, 10,0 

(dez) pontos em Conhecimentos Pedagógicos, 10,0 (dez) 

pontos em Noções Básicas de Informática e 24,5 (vinte e 

quatro vírgula cinco) pontos em Conhecimentos 

Específicos, alcançando um total de 56,5 (cinquenta e 

seis vírgula cinco) pontos na soma total. Portanto, não 

há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e para 

que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do 

cartão de respostas preenchido e assinado pela 

candidata, resultado inalterado. 
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CARGO: PROFESSOR MAPA - BERÇÁRIO AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1046 SYMONE GUISSO DE SOUSA 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após conferência de 

seu cartão de respostas informamos que o mesmo foi pontuado 

de forma correta, a candidata obteve 14,0 (quatorze) pontos em 

Língua Portuguesa, 10,0 (dez) pontos em Conhecimentos 

Pedagógicos, 6,0 (seis) pontos em Noções Básicas de Informática e 

17,5 (dezessete vírgula cinco) pontos em Conhecimentos 

Específicos, alcançando um total de 44,0 (quarenta e quatro) 

pontos na soma total.  

Conforme podemos observar no espelho do cartão resposta a 

questão nº 32 foi anulada no processo de correção, visto que 

houve uma emenda/rasura na alternativa “B”, assim não sendo 

lida pelo leitor óptico, conforme especificado no Edital de 

Abertura do Concurso: 

“8.9. Fica o candidato ciente que será atribuída NOTA ZERO à questão da prova 

objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver emenda ou 

rasura, preenchido por outro instrumento que não caneta esferográfica preta ou 

azul, mais de uma resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou campo 

de marcação não preenchido integralmente.  

8.10. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 

qualquer modo, danificar seu cartão de respostas, sob pena de arcar com os 

prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.” 

Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e 

para que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do cartão 

de respostas preenchido e assinado pelo candidato, resultado 

inalterado. 
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CARGO: PROFESSOR MAPB – LINGUA PORTUGUESA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

3116 HELOIZA MARIA WILL SCÁRDUA 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após conferência de 

seu cartão de respostas informamos que o mesmo foi pontuado 

de forma correta, a candidata obteve 16,0 (dezesseis) pontos em 

Língua Portuguesa, 10,0 (dez) pontos em Conhecimentos 

Pedagógicos, 2,0 (dois) pontos em Noções Básicas de Informática 

e 21 (vinte e um) pontos em Conhecimentos Específicos, 

alcançando um total de 49,0 (quarenta e nove) pontos na soma 

total.  

Conforme podemos observar no espelho do cartão resposta a 

questão nº 20 foi anulada foi anulada no processo de correção,  

visto que houve duas marcações, alternativa “A” e alternativa “D”, 

assim não sendo lida pelo leitor óptico, conforme especificado no 

Edital de Abertura do Concurso: 

“8.9. Fica o candidato ciente que será atribuída NOTA ZERO à questão da prova 

objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver emenda ou 

rasura, preenchido por outro instrumento que não caneta esferográfica preta ou 

azul, mais de uma resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou campo 

de marcação não preenchido integralmente.  

8.10. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 

qualquer modo, danificar seu cartão de respostas, sob pena de arcar com os 

prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.” 

Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e 

para que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do cartão 

de respostas preenchido e assinado pela candidata, resultado 

inalterado. 
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CARGO: PROFESSOR MAPB - TÉCNICAS AGRÍCOLAS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0744 DAYANE APARECIDA PETRONETTO DE VARGAS 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após conferência de 

seu cartão de respostas informamos que o mesmo foi pontuado 

de forma correta, a candidata obteve 10,0 (dez) pontos em Língua 

Portuguesa, 15,0 (quinze) pontos em Conhecimentos 

Pedagógicos, 10,0 (dez) pontos em Noções Básicas de Informática 

e 31,5 (trinta e um vírgula cinco) pontos em Conhecimentos 

Específicos, alcançando um total de 66,50 (sessenta e seis vírgula 

cinco) pontos na soma total.  

Conforme podemos observar no espelho do cartão resposta a 

questão nº 02 foi anulada no processo de correção, visto que 

houve uma emenda/rasura na alternativa “B”, assim não sendo 

lida pelo leitor óptico, conforme especificado no Edital de 

Abertura do Concurso: 

 “8.9. Fica o candidato ciente que será atribuída NOTA ZERO à 

questão da prova objetiva que não corresponder ao gabarito 

oficial ou que contiver emenda ou rasura, preenchido por outro 

instrumento que não caneta esferográfica preta ou azul, mais de 

uma resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou campo 

de marcação não preenchido integralmente.  

8.10. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, 

manchar ou, de qualquer modo, danificar seu cartão de respostas, 

sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de 

realização da leitura óptica.” 

 Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e 

para que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do cartão 

de respostas preenchido e assinado pela candidata, resultado 

inalterado. 
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CARGO: PROFESSOR MAPP 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2732 SIMONE BATISTA FERNANDES ESTEVÃO 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, a candidata 

obteve 6,0 (seis) pontos em Língua Portuguesa, 12,5 

(doze vírgula cinco) pontos em Conhecimentos 

Pedagógicos, 6,0 (seis) pontos em Noções Básicas de 

Informática e 24,5 (vinte e quatro vírgula cinco) pontos 

em Conhecimentos Específicos, alcançando um total de 

49,0 (quarenta e nove) pontos na soma total. Portanto, 

não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e 

para que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia 

do cartão de respostas preenchido e assinado pela 

candidata, resultado inalterado. 
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CARGO: TÉCNICO EM RAIO-X 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2391 WETSFRONJAKS EFFGEN 

 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, o candidato 

obteve 12,0 (doze) pontos em Língua Portuguesa, 6,0 

(seis) pontos em Matemática, 10,0 (dez) pontos em 

Saúde Pública e 24,0 (vinte e quatro) pontos em 

Conhecimentos Específicos, alcançando um total de 52,0 

(cinquenta e dois) pontos na soma total. Portanto, não 

há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e para 

que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do 

cartão de respostas preenchido e assinado pelo 

candidato, resultado inalterado. 
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CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1089 VÂNEA DA SILVA ROSA 
 

Pedido: Revisão da pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após 

conferência de seu cartão de respostas informamos que o 

mesmo foi pontuado de forma correta, a candidata 

obteve 16,0 (dezesseis) pontos em Língua Portuguesa, 

15,0 (quinze) pontos em Saúde Pública, 10,0 (dez) pontos 

em Conhecimentos Gerais e 21,0 (vinte e um) pontos em 

Conhecimentos Específicos, alcançando um total de 62,0 

(sessenta e dois) pontos na soma total. Portanto, não há 

nenhum erro de nota no resultado divulgado, e para que 

não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do cartão 

de respostas preenchido e assinado pela candidata, 

resultado inalterado. 
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CARGO: AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0532 ADRIELLI MOREIRA BARCELLOS 
 

Pedido: Revisão de questão.  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que o objeto do recurso apresentado 

pelo candidato já foi analisado no período recursal destinado para tal fim, conforme constante no item 11 do 

Edital de Abertura e devidamente publicado no Edital nº 010/2016, mas ratificamos que a referida questão se 

refere ao tema proposto no programa de prova do concurso: Sistemas de equações do 2° grau.  O programa não 

abrange o grau de complexidade da equação, apenas Equações do 2º grau, podendo ser cobrado de acordo com a 

escolaridade do cargo, o que foi feito, conforme Equação do 2º para fundamental completo. 

Portanto, permanecendo inalterado o resultado. 

 

CARGO: ATENDENTE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2794 GEISIANE RIBEIRO ZEFERINO 
 

Pedido: solicita a correção do Edital 010/2012 no que refere-se equívoco quanto a revisão da questão 33.  

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como deferido. Considerando que os erros MATERIAIS poderão ser 

revistos a QUALQUER MOMENTO pela Coordenação da empresa      G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e 

Logística, sem que haja prejuízo para os candidatos, e após detectado erro formatação/digitação referente ao 

resultado da análise a qual deveria constar como ANULADA devido aos argumentos expostos. 

Portanto fica retificado o Edital 010/2016 o qual passará a constar como anulada a questão de nº 33, sendo 

atribuída pontuação a todos os candidatos.  

 

CARGO: ATENDENTE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0717 JANAINA APARECIDA SALES DA SILVA BROEDEL 
 

Pedido: solicita a correção do Edital 010/2012 no que refere-se equívoco quanto a revisão da questão 33.  

JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como deferido. Considerando que os erros materiais poderão ser 

revistos a qualquer momento pela Coordenação da empresa organizadora sem que haja prejuízo para os 
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candidatos, e após detectado erro formatação/digitação referente ao resultado da análise a qual deveria constar 

como ANULADA devido aos argumentos expostos. 

Portanto fica retificado o Edital 010/2016 o qual passará a constar como anulada a questão de nº 33, sendo 

atribuída pontuação a todos os candidatos.  

 

 

Afonso Cláudio (ES), 14 de abril de 2016. 
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Prefeito Municipal 
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