PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Estado do Espírito Santo

EDITAL Nº 009/2016
JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – 1ª Etapa
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins (ES) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público a
JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - 1ª ETAPA impetrados pelos
candidatos nos termos do item 13 do Edital de abertura do CONCURSO PÚBLICO DE PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA, de
caráter eliminatório e classificatório, para provimento de 06 (seis) vagas existentes no quadro da Prefeitura Municipal de
Domingos Martins, em conformidade com o Edital 001/2015.
CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURA
Nº de Inscrição
0079


Nome do Candidato
WILSON BISPO DOS SANTOS

Pedido: Solicita revisão dos critérios de desempate, pois não o mesmo não está sendo considerado no resultado preliminar.
Solicita ainda, a revisão do critério de avaliação da nota, no caso de questão cancelada, pois não encontrou no edital de
abertura nenhuma referencia em relação à pontuação no caso de anulação de questão.



JUSTIFICATIVA: Informamos que o critério de desempate previsto no Edital de Abertura é utilizado no resultado da
Classificação Final de todos os cargos, portanto o mesmo será aplicado conforme previsto item 12.4 do edital
001/2015, na divulgação do resultado final.
Em relação à pontuação das questões anuladas esclarecemos que tal referência é encontrada de forma clara e
objetiva no item 13.10 do Edital de Abertura apresentado com a seguinte redação:
“13.10. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a
prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial,
independentemente de interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões
anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.”

Portanto, fica inalterado o resultado divulgado.
Domingos Martins (ES), 11 de fevereiro de 2016.
Luiz Carlos Prezoti Rocha
Prefeito Municipal
Rosana Rupf da Penha
Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso Público
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Administrador - CRA – ES nº 7228
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