PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO 001/2012

EDITAL – Nº 009/2012
JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR 1ª ETAPA
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria com referendo da Comissão Coordenadora TORNA
PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS, impetrados pelos candidatos contra o RESULTADO
PRELIMINAR das provas objetivas, nos termos do item 11 do Edital 001/2012 do CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, de caráter eliminatório, E DE PROVAS DE TÍTULOS, de
caráter classificatório, para provimento de 78 (setenta e oito) vagas existentes
Prefeitura Municipal de Montanha, com base

nas Leis

no quadro da

nºs 288/1993, 588/2005, 623/2006,

663/2007, 694/2008, 801/2012 e Decreto nº 4.016/2012, as que vagarem ou forem criadas durante o
prazo de validade deste concurso, em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal,
conforme descritos a seguir:

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº de Inscrição
000608

Nome do Candidato
RENATA DA SILVA JESUS DOS SANTOS

Pedido: Não identificado.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente e sem
fundamentação, uma vez que a banca examinadora dos recursos não pode identificar qual a solicitação
que a candidata pretendia fazer, sendo que no local indicado para fundamentação de seu pedido de
recurso, a requerente apenas informou o próprio nome. Portanto, permanece inalterado o resultado.

CARGO: ODONTÓLOGO
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

000169

ALANA SANTOS VIEIRA

Pedido: Solicita revisão no critério de correção da questão n° 28 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 006/2012. Portanto,
não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, permanecendo inalterado o resultado.
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

00037

GECERELIA SANTOS COUTINHO SOUZA

Pedido: A candidata afirma que seu nome não
consta na lista de resultado preliminar, alegando
que ela acertou 31 questões.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado.
Após conferência na lista de resultado preliminar,
podemos verificar que o nome da candidata está
corretamente divulgado, sendo que a candidata
objete

81,0

classificada

(oitenta
em

e

90º

um)

pontos,

(nonagésimo)

sendo

lugar.

A

candidata obteve 14,0 (quatorze) pontos em
Conhecimentos

de

Língua

Portuguesa,

16,0

(dezesseis) pontos em Matemática, 10,5 (dez
vírgula cinco) pontos em Conhecimentos Gerais e
40,5

(quarenta

vírgula

cinco)

pontos

em

Conhecimentos Específicos alcançando um total
de 81,0 (oitenta e um) 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 cartãoresposta

preenchido

e

assinado

pela

candidata, resultado inalterado.
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CARGO: MOTORISTA
Nº de Inscrição
000482

Nome do Candidato
ALEX SOUSA WANDEKOKEM

Pedido: Não Identificado
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Recurso conhecido e julgado como intempestivo, uma vez que os fatos relatados pelo
requerente não são de conhecimento desta empresa, nem tão pouco fora relatado por parte do
candidato requerente e nem de nenhum outro candidato, qualquer tipo de ocorrência, no dia da
aplicação, o que foi verificado pela empresa através da verificação das atas de ocorrências de todas
as salas que foram devidamente preenchidas e assinadas pelo aplicador, coordenação e os dois
últimos candidatos. Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado divulgado, permanecendo
inalterado o resultado.

Montanha – ES, 11 de outubro de 2012.

Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes
Prefeita Municipal

Maurício André Oliveira Santos
Presidente da Comissão de Concurso Público Público

Antônio José Gonçalves de Siqueira
Administrador - CRA – ES nº 7228
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