PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
Estado do Espírito Santo
EDITAL Nº 009/2016
JULGAMENTO DOS RECURSOS AO DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO
AS SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO ESPECIAL E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
A Prefeitura Municipal de Mantenópolis (ES) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público
o Julgamento dos Recursos ao Deferimento/Indeferimento as Solicitações de Atendimento Especial e aos
Portadores de Necessidades Especiais nos termos do item 11.2 do edital de concurso público 001/2016 do
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, DE TÍTULOS, DISCURSIVA e PRÁTICA, de caráter eliminatório e
classificatório, para provimento de 191 (cento e noventa e uma) vagas existentes no quadro efetivo e formação do
cadastro de reserva no quadro da Prefeitura Municipal de Mantenópolis (ES).
1. Quanto ao julgamento dos recursos referente à solicitação de atendimento especial, informamos que não houve
registro de nenhum recurso impetrado no prazo recursal previsto no Edital 006/2016 publicado no dia 12 de
agosto de 2016.
2. Quanto ao julgamento dos recursos referente às solicitações de PNE (portadores de necessidades especiais) segue
abaixo análise do recurso recebido no prazo recursal previsto no Edital 007/2016 publicado no dia 12 de agosto
de 2016.
CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA - PA
Nº de Inscrição
1951

Nome do Candidato
RODRIGO FERREIRA DE SALES PINTO

Pedido: Que seja restituído o valor da taxa de inscrição.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O pedido de restituição da taxa de inscrição pelo requerente é improcedente, uma vez que o edital
004/2016 estabelece prazo e normas para o pedido em questão, não cabendo a fase corrente o atendimento ao
recurso impetrado pelo candidato.
CARGO: TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Nº de Inscrição
0345

Nome do Candidato
DAILSA CANDIDO MARIANO

Pedido: Que seja divulgado o endereço e horário da prova.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O pedido pela requerente é improcedente, uma vez que no edital 001/2016 está previsto que as
informações referente o local, a data e o horário da prova vai estar disponível no cartão de inscrição de cada
candidato conforme consta no item 5.1 do referido edital.
“5.1 O cartão de inscrição é o documento que determina DEFINITIVAMENTE o dia, horário e o local em que o candidato
deverá apresentar-se para a realização das provas objetivas, que estarão à disposição no endereço eletrônico:
www.gualimp.com.br a partir das 16 horas do dia 29 de agosto de 2016.”

Mantenópolis (ES), 19 de agosto de 2016.
Maurício Alves dos Santos
Prefeito Municipal
Maurílio Alves dos Santos
Presidente da Comissão Especial
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Administrador - CRA – ES nº 7228
Concurso Público 001/2016
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