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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 
Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Jequitibá/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas 
divulgado em 08/04/2016, conforme a seguir: 

O cartão resposta foi conferida e não há equívoco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 

classificação conforme divulgado. 

 

Houve equívoco na divulgação do resultado. Recurso DEFERIDO, a nota e classificação foram retificadas. 

 

O cartão resposta foi conferido. Recurso DEFERIDO, nota e classificação retificadas. 

 

O cartão resposta foi conferido. Recurso DEFERIDO, nota e classificação retificadas. 

Belo Horizonte, 26 de Abril de 2016. 

 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PUBLICOS LTDA 

Nome Inscrição Cargo 

 

CÁTIA SOARES FONSECA 1123 31 - TELEFONISTA 

   

EDSON MAGALHÃES PEREIRA 1187 09 - VIGIA 

GERALDA TRINDADE S. CAMPELO 1985 33 – ASSISTENTE SOCIAL 

JOSÉ MAURÍCIO BATISTA 2057 09 - VIGIA 

JULIANA RÚBIA MARQUES 635 41 - FISIOTERAPEUTA 

Embora a fase de julgamento de recursos não a caiba a revisão de questões, segundo o artigo Temas de 

Ortopedia e Traumatologia, na face anterior do ombro, são referências anatômicas o processo 
coracoide, a borda anterior do acrômio e a tuberosidade menor do úmero. Anterolateralmente palpa-se 

a tuberosidade maior do úmero, a extremidade distal do acrômio e o sulco bicipital. Posteriormente, 

deve-se palpar a espinha escapular que serve de referência para localização do processo espinhoso de 

T2 e o ângulo inferior da escápula que serve para localizar o processo espinhoso de T7. Recurso 

INDEFERIDO, mantém o gabarito conforme divulgado. 

KARLA MACHADO BASTOS 2423 
17 – MONITOR DE TRASNPORTE 

ESCOLAR 

Recurso INDEFERIDO por não especificar claramente a questão e por estar fora do prazo de acordo 

com o cronograma do concurso. 

PATRÍCIA APARECIDA A G ANDRADES 1961 36 - DENTISTA 

Referente as questões 22, 24 e 25, houve equívoco na divulgação do Julgamento de Recursos do dia 
08/04/2016. As questões foram DEFERIDAS, sendo as alterações consideradas para todos os 

candidatos. 

 

Questão 22 – Altera – se de “A” para “B”. 

Questão 24 – Altera – se de “A” para “C”. 

Questão 25 – Altera – se de “C” para “A”. 
 

   

Referente os cargos 05 – Operário, 09 – Vigia, 15 – Aux. De Serviços Gerais e 23 – Servente Escolar, 

houve equívoco na divulgação do resultado, portanto, o mesmo foi retificado. 

   

 

 


