Julgamento de Recursos
Conforme Edital n° 01/2014 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Dona
Euzébia/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos
referente ao Resultado das Provas Objetivas divulgado em 17/07/2014, separados por
ordem alfabética conforme a seguir:
CELIO TEIXEIRA MACIEL JÚNIOR

304

TRABALHADOR BRAÇAL

QUESTÃO 17

Houve um equívoco na divulgação do julgamento do recurso, sendo DEFERIDO,
retifica –se o gabarito para alternativa “B”, conforme recursos protocolados no prazo
previsto no item 07 do Cronograma.
DÉBORA PACHECO PEREIRA

73

PSICÓLOGO

QUESTÃO 11

O enunciado foi elaborado de forma que prejudicou a interpretação da questão, motivo
da anulação. A teoria da Personalidade é citada por vários autores e em várias
abordagens e perspectivas, como a freudiana, cognitiva, humanista. No enunciado não
ficou claro qual a abordagem. A resposta, portanto gerou margem para
questionamentos, conforme solicitado no recurso anteriormente, protocolado no prazo
previsto no item 07 do Cronograma. Portanto, recurso INDEFERIDO.
GUILHERME CADETE SPINOLA

42

MÉDICO PEDIATRA

QUESTÃO 12

Conforme recurso recebido no prazo previsto no item 07 do Cronograma, houve
equívoco na divulgação do julgamento do recurso, pois, segundo o Manual do
Ministério da Saúde “AMAMENTAÇÃO E USO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS
SUBSTÂNCIAS” – > 2ª edição o uso do Cloranfenicol é indicado conforme descrição
abaixo: “Cloranfenicol - Uso criterioso durante a amamentação. A dose relativa na
criança corresponde a 3,2% da dose materna. Evitar, se possível, sobretudo em mães
de recém-nascidos. Observar discrasias sanguíneas, anemia aplástica e icterícia no
lactente. Teoricamente há risco de depressão de medula óssea, mas essa condição
nunca foi relatada associada à ingestão da droga por meio do leite materno. Codeína Uso criterioso durante a amamentação. Efeitos colaterais raros nos recém-nascidos.
Ácido acetil salicílico - Uso criterioso durante a amamentação. Evitar tratamento
prolongado. Observar norexia, anemia hemolítica, petéquias, tempo de sangramento
prolongado e acidose metabólica no lactente. Risco em potencial de síndrome de Reye.”
Portanto, recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
IDIONI WILLAS GONZAGA

77

AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA

Conforme solicitado, a data de nascimento do candidato foi retificada para
31/10/1970. Recurso DEFERIDO, altera – se classificação do candidato de acordo
com item 6.1 alínea “ f ” do Edital.
Belo Horizonte, 31 de Julho de 2014.
Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda
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