SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL Nº 010/2012
JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS
RECURSOS, impetrados pelos candidatos contra o resultado preliminar, nos termos do item 11 do
Edital 001/2012 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS, de caráter
eliminatório e classificatório, E DE PROVAS DE TÍTULOS, de caráter classificatório, para provimento
de 24 (vinte e quatro) vagas existentes no quadro de Pessoal do SAAE - Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Aracruz e cadastro de reserva, durante o prazo de validade deste concurso, em
consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal, mediante as condições especiais
estabelecidas no Edital 001/2012 e seus Anexos.
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
Nº de Inscrição

000176

Nome do Candidato

MARGARETE APARECIDA MARÇAL CASTRO

Pedido: solicita anulação da questão de nº 17 da prova de matemática.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que o objeto do recurso
apresentado pelo candidato já foi analisado no período recursal destinado para tal fim, conforme
constante no item 11.1 do edital 001/2012 e devidamente publicado no Edital nº 008/2012. Portanto,
não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, permanecendo o resultado inalterado.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
Nº de Inscrição

000956

Nome do Candidato

PATRICK MULLER BORGES SOUZA

Pedido: solicita anulação da questão de nº 23 da prova de conhecimentos de informática.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que o objeto do recurso
apresentado pelo candidato já foi analisado no período recursal destinado para tal fim, conforme
constante no item 11.1 do edital 001/2012 e devidamente publicado no Edital nº 008/2012. Portanto,
não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, permanecendo o resultado inalterado.

Página 1 de 5

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARGO: ALMOXARIFE
Nº de Inscrição

000253

Nome do Candidato

JOELSON ALVES MOREIRA

Pedido: Solicita revisão no critério de correção da
questão n° 13 da prova de conhecimentos de
matemática e revisão da pontuação obtida.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado
como intempestivo, uma vez que o objeto do
recurso apresentado pelo candidato já foi analisado
no período recursal destinado para tal fim, conforme
constante no item 11.1 do edital 001/2012 e
devidamente publicado no Edital nº 008/2012. Em
relação

ao

cartão-resposta,

após

conferência,

informamos que o mesmo foi pontuado de forma
correta, onde o candidato obteve 06 (seis) pontos
em Conhecimentos de Língua Portuguesa, 03 (três)
pontos em Conhecimentos de Matemática, 09
(nove) pontos em Conhecimentos de Informática e
56 (cinquenta e seis) pontos em Conhecimentos
Específicos, alcançando um total de 74 (setenta e
quatro) pontos na soma total. Portanto, não há
nenhum erro de nota no resultado divulgado,
permanecendo o resultado inalterado e para que
não possa restar dúvidas segue ao lado cópia do
cartão-resposta preenchido e assinado pelo
candidato, resultado inalterado.
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CARGO: ALMOXARIFE
Nº de Inscrição

000565

Nome do Candidato

JORLEANDRO NEGRINI CORREIA

Pedido: solicita anulação da questão de nº 45 da prova de conhecimentos específicos.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que o objeto do recurso
apresentado pelo candidato já foi analisado no período recursal destinado para tal fim, conforme
constante no item 11.1 do edital 001/2012 e devidamente publicado no Edital nº 008/2012. Portanto,
não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, permanecendo o resultado inalterado.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OPERACIONAL
Nº de Inscrição

000797

Nome do Candidato

CLAUDEMIR RIBEIRO MAI

Pedido: solicita revisão de pontuação do resultado
preliminar.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após
conferência de seu cartão-resposta informamos que o
mesmo foi pontuado de forma correta, o candidato
obteve 08 (oito) pontos em Conhecimentos de Língua
Portuguesa, 05 (cinco) pontos em Conhecimentos de
Matemática, 04 (quatro) pontos em Conhecimentos
Básicos de Administração Pública e 45,5 (quarenta e
cinco

virgula

cinco)

pontos

em

Conhecimentos

Específicos, alcançando um total de 62,5 (sessenta e
dois virgula cinco) pontos na soma total. Portanto,
não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, e
para que não possa restar dúvidas segue ao lado
cópia do cartão-resposta preenchido e assinado
pelo candidato, resultado inalterado.
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CARGO: CONTADOR
Nº de Inscrição

000404

Nome do Candidato

HENRIQUE CAMELO DA SILVA

Pedido: Solicita revisão de pontuação do resultado
preliminar.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado.
Após

conferência

de

seu

cartão-resposta

informamos que o mesmo foi pontuado de forma
correta, o candidato obteve 03 (três) pontos em
Conhecimentos de língua Portuguesa, 07 (sete)
pontos

em

Administração

Conhecimentos
Pública,

08

(oito)

Básicos
pontos

de
em

Conhecimentos de Informática e 28 (vinte e oito)
pontos em Conhecimentos Específicos, alcançando
um total de 46 (quarenta e seis) pontos na soma
total. Portanto, não há nenhum erro de nota no
resultado divulgado, e para que não possa restar
dúvidas segue ao lado cópia do cartão-resposta
preenchido e assinado pelo candidato, resultado
inalterado.
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Nº de Inscrição

000462

Nome do Candidato

IVO PEREIRA DA SILVA FILHO

Pedido: Solicita análise da questão de nº 13 e anulação da questão nº 12 da prova de matemática.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que o
objeto do recurso apresentado pelo candidato já foi analisado no período recursal destinado para tal
fim, conforme constante no item 11.1 do edital 001/2012 e devidamente publicado no Edital nº
008/2012. Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, permanecendo o resultado
inalterado.
Pedido: solicita análise da questão de nº 32 da prova de conhecimentos específicos.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que o objeto do recurso
apresentado pelo candidato já foi analisado no período recursal destinado para tal fim, conforme
constante no item 11.1 do edital 001/2012 e devidamente publicado no Edital nº 008/2012. Portanto,
não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, permanecendo o resultado inalterado.

Aracruz – ES, 17 de abril de 2012.

Marcus Tadeu de Castro Vieira
Diretor Geral do SAAE Aracruz

Wanderley Bastos
Presidente da Comissão de Concurso

Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda.
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Administrador - CRA – ES nº 7228
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