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JULGAMENTO DE RECURSOS  

 

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

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Resultado das Provas Objetivas 

divulgado em 29/05/2015, separados por cargo, conforme a seguir: 

 

NOME N° INSCRIÇÃO CARGO 

   

ALEXANDRE MÁRCIO GUIMARÃES 487 18 - Professor II de Geografia 

O Cartão Resposta foi conferido e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 
classificação conforme divulgado. 

JUSTINO MARTINS NETO 210 02 – Engenheiro Civil 

Conforme item 6.1, alínea “a” do Edital, o recurso foi DEFERIDO, sendo a classificação do candidato 
retificada.  

ALLISON SÉRGIO RIBEIRO 
MATEUS FRANCO SABADINI 

1429 
1535 

02 – Engenheiro Civil 

Após análise criteriosa da questão nº 30 , conforme os recursos enviados, constatou-se equivoco na 
sua elaboração, pois a mesma contem duas alternativas, que conforme interpretação do enunciado, 
poderá ser considerada correta:  
“O cronograma físico - financeiro é a representação gráfica do plano de execução da obra e deve 
cobrir todas as fases de execução desde a mobilização, passando por todas as atividades previstas 
no projeto, até a desmobilização do canteiro.” 
Paulo Roberto Vilela Dias “Engenharia de custos – Uma metodologia de orçamentação de obras 
Civis”, página 173, no item 10.1 - Cronograma físico financeiro. 
 
“O método PERT é uma técnica que permite gerir a calendarização de um projecto. O método PERT 
consiste em representar, sob a forma de representação gráfica, uma rede de tarefas cujo 
encadeamento permite alcançar os objectivos de um projecto.” Kioskea 
 
“Representação gráfica do inter-relacionamento entre atividades do projeto. É vulgarmente conhecido 
como rede PERT.” , 
Livro “Gerenciamento de projetos: Como gerenciar seu projeto com qualidade, dentro do prazo e 
custos previstos. Autores: Paul Campbell Dinsmore e Fernando Henrique da Silveira Neto – Rio de 
Janeiro: Quality Editora, 2011. 
 
Desta forma, a questão é NULA, sendo os recursos DEFERIDOS, retificando o julgamento divulgado 
no dia 29/05/2015.  
 

GRASIELA SANT’ANA LIMA 194 15 - Professor II de Ciências 

O Cartão Resposta foi conferido e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 

classificação conforme divulgado. 

MARYANE CRISTINA M. VALE AMARAL 1484 
25 - Técnico em Segurança do 

Trabalho 

Recurso DEFERIDO, a data de nascimento foi reificada.  

TALITA SARA NEVES GONÇALVES 1505 
25 - Técnico em Segurança do 

Trabalho 

O Cartão Resposta foi conferido e não há equívocos. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 

classificação conforme divulgado. 

 

Belo Horizonte, 29 de Maio de 2015. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda. 


