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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONCURSOS – 18/11/2011 
 
Com base no item 7.1. c do edital a Prefeitura Municipal de Arceburgo, a Comissão Supervisora e a 
Empresa realizadora do Concurso Público nº 01/2011 tornam público o julgamento dos recursos 
interpostos pelos candidatos contra o resultado das Provas Objetivas e de Títulos.  
 
01 - Adriana da Silva Campos  
A candidata requer que seja retificada a data de nascimento que está  incorreta. Retifica-se a data de 
nascimento. 
JULGAMENTO:  
Recurso DEFERIDO  
 
02 – Alex Venturi Figueiredo 
O candidato solicita reavaliação da questão nº 18. Todavia, trata-se de matéria superada conforme 
Cronograma, sendo que a questão já foi objeto de análise pela Banca, razão pela qual, mantém-se o 
gabarito divulgado. 
JULGAMENTO:  
Recurso INDEFERIDO 
 
03 - Aparecida Francisca de Oliveira 
A candidata solicita a revisão da pontuação de títulos.  
JULGAMENTO:  
Recurso DEFERIDO  
 
04 - Eliana Aparecida Araujo Romeiro 
A candidata solicitada revisão de sua classificação em detrimento da aplicação dos critérios de 
desempate. Verificar os critérios de desempate conforme Edital, item 6.1, página 12. 
JULGAMENTO:  
Recurso INDEFERIDO  
 
05 - Emeline Fonseca Costa 
A candidata solicitou cópia do gabarito para recontagem dos pontos, razão pela qual disponibilizamos para 
a mesma o seu gabarito.  
JULGAMENTO:  
Recurso DEFERIDO 
 
06 - Josiane Regina Bueno 
A candidata solicitou cópia do gabarito para recontagem dos pontos, razão pela qual disponibilizamos para 
a mesma o seu gabarito. 
JULGAMENTO:  
Recurso DEFERIDO 
 
07 – Nicoli Aparecida Pinheiro de Souza  
Retifica-se a nota da candidata, no total de 65 pontos.  
 
08 - Rosangela Claret Peres 
A Comissão Supervisora do Concurso Público optou por reaplicar a prova de conhecimentos específicos 
para o cargo de Supervisor Escolar, ficando os candidatos convocados para realização da parte objetiva 
no dia 27/11/2011, às 15 h, no Colégio Arceburgense – Praça Dr. Herculano de Paula Borges, 210 – 
Centro – Arceburgo / MG. 
 
09 – Sidnei Santana  
Retifica-se a nota do candidato, no total de 45 pontos.  
 
 


