PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espirito Santo

EDITAL Nº 011/2017
JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta (ES) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam
público JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA, impetrados
pelos candidatos nos termos do item 9 do Edital 001/2017; que divulga e estabelece normas para a
abertura do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de caráter eliminatório e classificatório, objetivando a
contratação de pessoal para suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público bem como
formação de cadastro de reserva, da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.
A análise e julgamento dos recursos impetrados pelos candidatos são os constantes no ANEXO I deste
edital.

Vargem Alta (ES), 01 de agosto de 2017.

João Chrisóstomo Altoé
Prefeito Municipal
Pedro Luiz de Angeli
Naira Regina Panzin
José Adilson de Araújo
Ana Ignez Cereza
Ricardo Rochael Cypriano
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento
do Processo Seletivo Simplificado
Portaria nº 026/2017
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Administrador - CRA – ES nº 7228
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ANEXO I
CARGO: AGENTE FISCAL (ADM. GERAL – II)
Nº de Inscrição Nome da Candidata
0011
ALINE CEREZA SANTANA

Pedido: Revisão de sua pontuação, uma vez que alega que
somando a pontuação em ambas disciplinas CHEGA-SE AO
TOTAL DE 70 PONTOS, estando incorreta portanto a soma da
pontuação final na divulgação que fora feita.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:

Recurso

conhecido

e

julgado.

Após

conferência da correção do cartão de respostas e verificação
do total de pontos, conforme solicitado pela requerente,
informamos que não foi detectado nenhum erro quanto à
pontuação divulgada no relatório de resultado, a saber:
 Língua Portuguesa: 35,0 (trinta e cinco) pontos;
 Matemática: 32,50 (trinta e dois e cinquenta) pontos;
 Total de pontos: 67,50 (sessenta e sete vírgula cinquenta)
pontos.
Para que não possam restar dúvidas segue ao lado cópia do
cartão de respostas preenchido e assinado pela candidata.
Portanto, RESULTADO INALTERADO
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CARGO: AUXILIAR DE POSTO DE CORREIOS (CASTELINHO)
Nº de Inscrição Nome da Candidata
1178
AMANDA DO CARMO MAGNOL

Pedido: Revisão de sua pontuação, uma vez que alega que na
lista de classificação consta que acertou apenas 65% do total de
100% sendo que acertei 90%. Com um total de 36 acertos mais
as duas que foram anuladas um total de 38 acertos (95%).

Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após conferência
da correção do cartão de respostas e verificação do total de
pontos, conforme solicitado pela requerente, informamos que
não foi detectado nenhum erro quanto à pontuação divulgada
no relatório de resultado, a saber:
 Língua Portuguesa: 30,0 (trinta) pontos;
 Matemática: 35,0 (trinta e cinco) pontos;
 Total de pontos: 65,0 (sessenta e cinco) pontos.
Para que não possam restar dúvidas segue ao lado cópia do
cartão de respostas preenchido e assinado pela candidata.
Portanto, RESULTADO INALTERADO
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CARGO: AUXILIAR DE SALA (ADM. GERAL – GRUPO II)
Nº de Inscrição Nome da Candidata
0475
LEILA APARECIDA BRUNHARA GERRA
Pedido: Solicita a recontagem da pontuação de sua prova,
pois alega não ter sido contado a pontuação das questões
anuladas.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:

Recurso

conhecido

e

julgado.

Após

conferência da correção do cartão de respostas e verificação
do total de pontos, conforme solicitado pela requerente,
informamos que não foi detectado nenhum erro quanto à
pontuação divulgada no relatório de resultado, a saber:
 Língua Portuguesa: 30,0 (trinta) pontos;
 Matemática: 17,50 (dezessete e cinquenta) pontos;
 Total de pontos: 47,50 (quarenta e sete vírgula
cinquenta) pontos.
Para que não possam restar dúvidas, segue ao lado cópia do
cartão de respostas preenchido e assinado pela candidata.
Portanto, RESULTADO INALTERADO
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CARGO: AUXILIAR DE SALA (ADM. GERAL – GRUPO I)
Nº de Inscrição Nome da Candidata
0132
LIDIANI CARDOSO DA SILVA
Pedido: Solicita a recontagem da pontuação de sua prova, pois
alega não ter sido contado a pontuação das questões
anuladas.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:

Recurso

conhecido

e

julgado.

Após

conferência da correção do cartão de respostas e verificação
do total de pontos, conforme solicitado pela requerente,
informamos que não foi detectado nenhum erro quanto à
pontuação divulgada no relatório de resultado, a saber:
 Língua Portuguesa: 7,50 (sete vírgula cinquenta) pontos;
 Matemática: 20,0 (vinte) pontos;
 Total de pontos: 27,50 (vinte e sete vírgula cinquenta)
pontos.
Para que não possam restar dúvidas, segue ao lado cópia do
cartão de respostas preenchido e assinado pela candidata.
Portanto, RESULTADO INALTERADO
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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ADM GERAL - GRUPO II)
Nº de Inscrição Nome do Candidato
001479
UESLEI BARBOSA CANSI
PEDIDO: O candidato alega ter comparecido para realização da
prova para o cargo de Auxiliar Administrativo e questiona que
seu nome consta na lista de candidatos ausentes.
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado pela banca
organizadora. Ao proceder à análise do recurso, constatamos
que houve um equívoco na divulgação do relatório de
resultados, uma vez que o candidato de fato compareceu para
realização da prova.
Informamos que foi realizada a correção onde o nome do
candidato passará a constar no relatório de resultado final de
notas para o cargo de Auxiliar Administrativo.
Foi realizada ainda, a conferência detalhada da correção do
cartão de respostas do candidato o qual passamos a relatar a
seguir:
 Língua Portuguesa: 15,0 (quinze) pontos;
 Matemática: 7,50 (sete vírgula cinquenta) pontos;
 Total de pontos: 22,50 (vinte e dois vírgula cinquenta)
pontos.
Para que não possam restar dúvidas, segue ao lado cópia do
cartão de respostas preenchido e assinado pelo candidato.
Portanto, será incluída a devida pontuação no RESULTADO
FINAL.
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CARGO: VIGIA (ADM. GERAL – GRUPO I)
Nº de Inscrição Nome do Candidato
0319
DULCINO MATTOS
PEDIDO: O candidato alega ter comparecido na escola de São
Jose de Fruteiras no turno matutino, para realização da prova
do processo seletivo para o cargo de VIGIA (ADM GERAL GRUPO I) e questiona meu nome consta na lista de candidatos
ausentes. Solicito que seja revisto, pois eu compareci para a
prova.
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado pela banca
organizadora. Ao proceder a análise do recurso do requerente,
constatamos que houve um equívoco na divulgação do relatório
de resultados, onde nome do candidato consta da lista dos
ausentes. Foi realizada a correção, onde o nome do candidato
passará a constar na relação dos cartões anulados, uma vez que
o mesmo não preencheu e não assinou seu cartão resposta.
Cabe-nos informar ainda, que consta na ata relatório da sala
de aplicação que o candidato por motivo de saúde ou outros
interrompeu a prova. Portanto o nome do candidato passa a
constar na listagem CANDIDATOS COM CARTÃO DE RESPOSTA
ANULADO com o MOTIVO não assinou o cartão de respostas,
conforme previsto nos itens 8.11, 8.12 e 8.13 do edital 001/2017
e, para que não possam restar dúvidas segue ao lado cópia do
cartão de respostas.
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