Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Estado do Espírito Santo

CONCURSO PÚBLICO 001/2010
EDITAL N.º 012/2011
JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria, com referendo da Comissão Coordenadora TORNA
PÚBLICO, o JULGAMENTO DOS RECURSOS impetrados pelos candidatos solicitando revisão do
resultado preliminar da 1ª etapa provas objetivas, nos termos do item 11.2 do Edital 001/2010 de Concurso
Público de Provas Objetivas e Práticas, de caráter eliminatório, e de Provas de Títulos, de caráter
classificatório, para o preenchimento diversos cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal Permanente e
cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte – ES.

CARGO: PEDAGOGO
Nº Inscrição
001100

Nome do Candidato
ANA LÚCIA MORAES DA SILVA

Pedido: Solicita revisão de seu cartão resposta, alegando ter obtido 06 (seis) pontos em língua
portuguesa e não 05 (cinco) pontos conforme divulgado no resultado.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Recurso conhecido e julgado. Após conferência de seu cartão-resposta informamos
que o mesmo foi pontuado de forma correta; tendo por parte da candidata algum equívoco no
momento da conferência do resultado divulgado, pois no resultado divulgado a candidata está
com 06 (seis) pontos em língua portuguesa, ou seja, não há nenhum problema com a nota
divulgada, conforme podemos verificar no resultado divulgado, bem como na cópia do cartão
resposta preenchido e assinado pela candidata que segue anexo, portanto o resultado
permanece inalterado.
CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Inscrição
003141

Nome do Candidato
JOVELINA MÁRCIA TAVARES FURTADO DE CARVALHO

Pedido: Solicita revisão de seu cartão resposta, alegando ter obtido 08 (oito) pontos em
matemática e não 07 (sete) pontos conforme divulgado no resultado.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
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Justificativa: Recurso conhecido e julgado. Após conferência de seu cartão-resposta informamos
que o mesmo foi pontuado de forma correta, tendo a candidata, conforme resultado divulgado
obtido 07 (sete) pontos em sua prova de matemática, conforme podemos verificar em cópia do
cartão resposta preenchido e assinado pela candidata que segue anexo, portanto o resultado
permanece inalterado.
CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – LÍNGUA PORTUGUESA
Nº Inscrição
002831

Nome do Candidato
SANDRA VARGAS DE ALMEIDA FONSECA

Pedido: Solicita a alteração de sua data de nascimento que foi digitada de forma incorreta no
momento do preenchimento de seu cadastro.
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Recurso conhecido e julgado. A data de nascimento foi alterada de 29/07/2008 para
29/07/1962, conforme documento de identidade, enviado pela candidata.
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