
1 
 

 

 

JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

 

Conforme Edital n° 002/2017 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Ouro Branco/MG, a empresa 
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Resultado das Provas Objetivas e de 

Títulos, divulgado em 12/01/2018, ordenados por ordem alfabética conforme a seguir: 

Nome Inscrição Cargo 

Alessandra Ignácia Rodrigues Lima 1058 
01 - Especialista em Educação 

(Pedagogo) 

Conforme Edital do Processo Seletivo e Errata, a data para envio de título foi marcada para o dia 

19/12/2017, sendo os documentos enviados após esta data intempestivos. Recurso INDEFERIDO.  

Andrea Sefisa Barros  1039 02 - Monitor de Educação 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém- se a 

nota e classificação, conforme divulgado. 

Carla Lourencia de Miranda 1553 18 e 19 - Servente Escolar 

Embora a fase de recursos não caiba mais a revisão de questões, segue resposta: - Conforme programa de 

provas, a distância a ser considerada será a mais próxima, prevista em Lei Orgânica do Município. Recurso 

INDEFERIDO, mantém-se nota e classificação. 

Cilênia Aparecida Santana 1569 05 a 08 - PEB II 

Conforme recurso protocolado no dia 19/12/17 na Prefeitura Municipal, segue resposta retificando o 

julgamento de recursos anterior, o qual trata da revisão de questão.  
 

Questão 11 

O erro de digitação não interfere na resolução e nem no entendimento da questão. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

Cintia da Conceição Trancozo da Silva 2239 18 e 19 - Servente Escolar 

Embora a fase de recursos não caiba mais a revisão de questões, segue resposta: - Conforme programa de 

provas, a distância a ser considerada será a mais próxima, prevista em Lei Orgânica do Município. Recurso 

INDEFERIDO, mantém-se nota e classificação. 

 
O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém- se a 

nota e classificação, conforme divulgado. 

Cyntia Helena dos Santos 1030 04 - Nutricionista 

Conforme os itens 6.7 e 6.7.1 do Edital, a candidata deveria obter 50% do total das provas + 50% da prova 

de Conhecimentos Específicos. Recurso INDEFERIDO mantém-se nota e classificação. 

 
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. 

Daiane Aline da Costa 2573 18 e 19 - Servente Escolar 

O cartão resposta não foi preenchido corretamente, e por esse motivo a leitora não computou os pontos das 

questões. Sendo assim, foi conferido manualmente. Recurso DEFERIDO, altera-se nota e classificação. 

Denise Aparecida Pereira da Silva 629 18 e 19 - Servente Escolar 

Conforme programa de provas, a distância a ser considerada será a mais próxima, prevista em Lei Orgânica 
do Município. Recurso INDEFERIDO, mantém-se nota e classificação. 

Drielly de Sousa Marcelino 527 18 e 19 - Servente Escolar 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos.  Deve – se observar o peso de cada 
questão, sendo que, para a matéria de Conhecimentos Gerais o valor é de 3 pontos. Recurso INDEFERIDO, 

mantém - se nota e classificação conforme divulgado.  

Edlene Alves Batista 1027 18 e 19 - Servente Escolar 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém- se nota 

e classificação, conforme divulgado. 
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Erika Martins Prata Marques 2192 13- PEB III - Geografia 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém- se a 
nota e classificação, conforme divulgado. 

 

Conforme recurso protocolado no dia 19/12/17 na Prefeitura Municipal, segue resposta retificando o 

julgamento de recursos anterior, o qual trata da revisão de questão.  

 
Questão 11  

O erro de digitação não interfere na resolução e nem no entendimento da questão. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 

Questão 17  

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: Naturais: múltiplos e divisores, fatoração, 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Porém, a questão não está clara e o enunciado deixa 

dúvidas. Desta forma, o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA.  

 

Questão 22 

As questões não referem-se ao conteúdo programático descrito no edital, desta forma, o recurso foi 
DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

Questão 27 

A fundamentação do recurso está correta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “B”. 

 

Questão 30 
A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Espaço, território e poder. A 

fundamentação do recurso está incorreta pois o estado do Mato Grosso do Sul NÃO apresenta taxa de 

assassinatos no valor de 83 (vide mapa e comparar com as outras circunferências). Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 

Guilherme Vasconcelos de Almeida Paes Pinto 1971 16- PEB III - Matemática 

De acordo com o “Quadro A”, item 6.11.1 - Da Prova de Títulos, presente no Edital, serão considerados 

cursos em área específica, ou seja, além do Bacharelado. Recurso INDEFERIDO, mantém-se pontuação de 

títulos conforme divulgado. 

Lorraine Stefane Souza 899 18 e 19 - Servente Escolar 

Conforme Julgamento divulgado anteriormente, os recursos foram analisados e a banca certificou de que 

as questões não constam no conteúdo programático do Edital. Sendo assim, as mesmas foram anuladas. 

Recurso INDEFERIDO. 

Josanira Ribeiro Faria 455 05 a 08 - PEB II  

De acordo com os títulos apresentados pela candidata, o total a ser atribuído é de 1 ponto. Recurso 

DEFERIDO, altera - se pontuação. 

Juliane Nassaralla Almeida 437 16 - PEB III - Matemática 

Conforme item 10. Convocação e Contratação, alínea “i” do Edital, a comprovação da escolaridade será feita 

através de comprovante de escolaridade ou habilitação exigida no Edital na época da contratação por meio 

da Prefeitura Municipal. Recurso INDEFERIDO. 

Larissa Danielle Pinheiro Lúcia 2083 18 e 19 - Servente Escolar 

Conforme recurso protocolado no dia 19/12/17 na Prefeitura Municipal, segue resposta retificando o 

julgamento de recursos anterior, o qual trata da revisão de questão.  

 

Questão 15 
Houve equívoco na divulgação do gabarito para a referida questão. Desta forma, o recurso foi DEFERIDO, 

retifica – se para alternativa correta a letra “D”. 

Letícia Vanessa de Souza 1287 18 e 19 - Servente Escolar 

Conforme recurso protocolado no dia 19/12/2017 na Prefeitura Municipal, segue resposta retificando o 

julgamento de recursos anterior, o qual trata da revisão de questão.  

 

Questão 15 

Houve equívoco na divulgação do gabarito para a referida questão. Desta forma, o recurso foi DEFERIDO, 

retifica – se para alternativa correta a letra “D”. 

Lucinéia Aparecida Ribeiro 1297 05 a 08 - PEB II 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém - se nota 

e classificação, conforme divulgado. 
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Magda Cristina dos Santos Gomes 839 18 e 19 - Servente Escolar 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém- se a 

nota e classificação, conforme divulgado. 

Maria da Consolação Resende Bueno 1936 05 a 08 - PEB II 

De acordo com os títulos apresentados pela candidata, o total a ser atribuídos é de 6 pontos. Recurso 

DEFERIDO, altera - se pontuação. 

Maria de Fátima Gomes Sabino da Paz 824 18 e 19 - Servente Escolar 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém- se a 

nota e classificação, conforme divulgado. 

Marli Aparecida de Moura 1362 05 a 08 - PEB II 

A fase de Julgamento não cabe mais a revisão de questões, sendo assim mantém - se resposta já divulgada 

anteriormente. Recurso INDEFERIDO.  

Melina Carvalho Pinheiro 1165 17 - PEB III - Português 

O título enviado não consta a carga horária de no mínimo 360 h conforme solicita o Edital. Sendo assim, a 

pontuação não foi somada. Recurso INDEFERIDO, mantém - se a pontuação conforme divulgado. 

Patrícia de Souza 1862 17 - PEB III- Português 

Conforme os itens 6.7 e 6.7.1 do Edital, a candidata deveria obter 50% do total das provas + 50% da prova 

de Conhecimento Específico. Recurso INDEFERIDO mantém-se nota e classificação. 

 
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. 

Raíssa Camila Marques Rodrigues de Paula 1984 02 - Monitor de Educação 

Recurso DEFERIDO, retifica e exclui o ponto de títulos para candidata Silvânia Ferreira Trindade de Castro. 

Raquel de Moro Santos Lima 2209 16 - PEB III - Matemática 

Conforme recurso protocolado no dia 19/12/2017 na Prefeitura Municipal, segue resposta retificando o 

julgamento de recursos anterior, o qual trata da revisão de questão.  

 

Questão 22 
A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital:  Matrizes: Matriz genérica, matriz 

quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, transposta e inversa. Igualdade e operações de matrizes. 

Sistemas lineares: Equações lineares, sistemas de equações lineares e escalonamento. 

A fundamentação do recurso não está completa e não cita fonte que comprove a referida interposição. Em 

contrapartida a banca confirma o gabarito da questão baseando-se nas referidas fontes que comprovam a 

existência e a veracidade dos três itens: - STEINBRUCH, Alfredo. Introdução à álgebra linear. Ed. Pearson 
Education do Brasil. 1997 (páginas 226-227) - CABRAL, Marco A. P. e GOLDFELD, Paulo. Curso de Álgebra 

Linear. Instituto de Matemática. UFRJ. 2008. (página 30). - LIMA, Elon Lages. Geometria analítica e álgebra 

linear. IMPA/RJ. 2014 (página 222). - ANTON, Howard. Álgebra linear com aplicações. 8ª ed. Ed. Bookman. 

Porto Alegre/RS. 2001 (página 29).  Recurso INDEFERIDO, mantém - se gabarito conforme divulgado.  

 

Questão 23 
A questão NÃO refere-se ao conteúdo programático descrito no edital. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA. 

Regiane Maria Vieira 2109 05 a 08 - PEB II 

Conforme recurso protocolado no dia 19/12/2017 na Prefeitura Municipal, segue resposta retificando o 
julgamento de recursos anterior, o qual trata da revisão de questão.  

 

Questão 22 

Recurso não assiste ao recorrente. As questões devem ser embasadas na matéria de conhecimento 

específico presente no Edital, diferente das Bibliografias que são apenas sugestão indicadas pela empresa. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

Ricardo Eugenio Silva Furtado 564 18 e 19 - Servente Escolar 

Conforme Resultado de Deficientes divulgado no dia 12/01/18, consta o nome do candidato na fl. 02. 

Recurso INDEFERIDO. 
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Belo Horizonte, 17 de Janeiro de 2018. 

 

 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 

Silvana Euzebia da Silva 1235 18 e 19 - Servente Escolar 

Conforme Julgamento divulgado anteriormente, os recursos foram analisados e a banca certificou de que 
as questões não constam no conteúdo programático do Edital. Sendo assim, as mesmas foram anuladas. 

Recurso INDEFERIDO. 

Solange Aparecida Vieira 1728 18 e 19 - Servente Escolar 

Conforme Edital, alínea “f”, a idade será considerada somente se o candidato obtiver todas as notas iguais 

(Português e Raciocínio Lógico).  Recurso INDEFERIDO. 
 

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/Matemática;  

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

Solange de Fátima Vieira Campos 2275 05 a 08 - PEB II 

O cartão resposta foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém- se a 

nota e classificação, conforme divulgado. 

Solange Maria Mendes 1949 18 e 19 - Servente Escolar 

Conforme recurso protocolado no dia 19/12/2017 na Prefeitura Municipal, segue resposta retificando o 

julgamento de recursos anterior, o qual trata da revisão de questão.  

 

Questão 15 

Houve equívoco na divulgação do gabarito para a referida questão. Desta forma, o recurso foi DEFERIDO, 

retifica – se para alternativa correta a letra “D”. 

Solange Souza Batista Matos 614 14 - PEB III - História 

O título enviado não consta a carga horária de no mínimo 360 h para o certificado de especialização 
conforme solicita o Edital. Sendo assim, a pontuação não foi somada. Recurso INDEFERIDO, mantém - se 

a pontuação conforme divulgado. 

Tânia Costa Massmann 1840 13 - PEB III - Geografia 

Conforme Edital, o critério de desempate segue a seguinte ordem:  

 
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/Matemática;  

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

e dia de nascimento. 
 

Recurso INDEFERIDO. 

 

Zilda Gabriela Correa e Silva 1826 10 - PEB III- Ciências 

 

Conforme julgamento de recurso anterior, a questão foi alterada para alternativa “B”.  

 


