Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto
Estado do Rio de Janeiro

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 – PMSSA
ERRATA 008/2011
AO EDITAL N.º 011/2011 - JULGAMENTO DOS RECURSOS
DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

INCLUIR no Edital de Nº 011/2011 - JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS, NOS REFERIDOS CARGOS:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
Nº de Inscrição

Nome do Candidato
EDINA BRITO BRANDÃO ARAÚJO

002052
PEDIDO:

Solicita

a

recontagem

das

questões

referente à sua prova de conhecimentos específicos.
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como
procedente. Mediante a verificação dos argumentos
apresentados pela candidata requerente, verificou-se a
ocorrência de um equívoco na leitura dos cartões
respostas, mais especificamente na questão de
número 32 da prova de conhecimentos específicos. A
pontuação pertinente a essa questão não foi
atribuída a nenhum candidato do referido cargo,
portanto o processamento do relatório de resultado
para o referido cargo apresentou inconsistência quanto
à

soma

dos

pontos

pertinentes

a

prova

de

conhecimentos específicos para os candidatos que
lograram êxito nessa questão.
Informamos oportunamente, que foi procedida a
devida correção da pontuação para o cargo de Auxiliar
de Serviços Diversos, na data de 19/07/2011, portanto
para que não possa restar dúvidas segue ao lado
cópia do cartão-resposta preenchido e assinado pela
candidata, resultado alterado, NO DIA 19/07/2011.
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
Nº de Inscrição

Nome do Candidato
CLEIDIANE MENDONÇA DE BRITO FONSECA

000152
PEDIDO:

Solicita

a

recontagem

das

questões

referente à sua prova de conhecimentos específicos.
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como
procedente. Mediante a verificação dos argumentos
apresentados pela candidata requerente, verificou-se a
ocorrência de um equívoco na leitura dos cartões
respostas, mais especificamente na questão de
número 32 da prova de conhecimentos específicos. A
pontuação pertinente a essa questão não foi
atribuída a nenhum candidato do referido cargo,
portanto o processamento do relatório de resultado
para o referido cargo apresentou inconsistência quanto
à

soma

dos

pontos

pertinentes

a

prova

de

conhecimentos específicos para os candidatos que
lograram êxito nessa questão.
Informamos oportunamente, que foi procedida a
devida correção da pontuação para o cargo de Auxiliar
de Serviços Diversos, portanto para que não possa
restar dúvidas segue ao lado cópia do cartão-resposta
preenchido e assinado pela candidata, resultado
alterado no dia 19/07/2011.
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CARGO: ENFERMEIRO - PSF
Nº de Inscrição
001156

Nome do Candidato
JERUSA DE ARAÚJO QUEIRÓZ

PEDIDO: Solicita a reconsideração da anulação de
seu cartão-resposta pela ausência da assinatura.

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado como
improcedente, uma vez que a candidata não procedeu
devidamente à assinatura nas duas vias do cartão
resposta, portanto o cartão resposta da candidata
requerente foi anulado uma vez que a mesma não
cumpriu o que diz o edital 001/2011, no que refere-se à
responsabilidade do candidato na entrega de seu
cartão resposta, como podemos ver a seguir:
[...] “8.5 - Ao terminar as provas ou findo o horário limite
para a sua realização, o candidato entregará ao Aplicador de
Sala, OBRIGATORIAMENTE, seu Cartão Resposta em
duas

vias

carbonado

devidamente

preenchido

e

ASSINADO, sob pena de ter seu cartão resposta
ANULADO[...]

E, mais ainda, acarretaria indiscutível injustiça aos
candidatos que cumpriram com item 8.5 do Edital. Ou
seja, assinaram devidamente o cartão-resposta.
Portanto, para que não possa restar dúvidas segue ao
lado cópia do cartão-resposta preenchido e não
assinado pela candidata, resultado inalterado.
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CARGO: FISIOTERAPEUTA
Nº de Inscrição
001754

Nome do Candidato
GABRIELA CONCEIÇÃO PIETRANI

PEDIDO: Solicita a recontagem das questões
referente à prova de Saúde Pública.
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado.
Após

conferência

de

seu

cartão-resposta

informamos que o mesmo foi pontuado de forma
correta, a candidata obteve 5,0 (cinco) pontos em
língua portuguesa, 16,0 (dezesseis) pontos em
Saúde Pública, e 52,5 (cinquenta e dois pontos e
meio) em Conhecimentos Específicos, alcançando
um total de 73,5 (setenta e três pontos e meio) 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 pela candidata, resultado
inalterado.
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São Sebastião do Alto – RJ, 27 de julho de 2011.

Geraldo Pietrani
Prefeito Municipal
Paulo Ferreira Leite
Presidente da Comissão de Concurso
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Administrador - CRA – ES n. 7228

