Prefeitura Municipal de Areal
Estado do Rio de Janeiro

EDITAL Nº. 016/2010
JULGAMENTO DOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS
CONCURSO PÚBLICO 001/2009
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda., com referendo da BANCA
EXAMINADORA, através da Comissão Coordenadora, TORNA PÚBLICO, REVISÃO DO
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA, para o concurso público de provas objetivas, de
caráter eliminatório, e provas de títulos de caráter classificatório, para provimento de
cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Areal – RJ,
Câmara Municipal de Areal – RJ e SAAESA –Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Areal
- RJ, observadas as disposições constante no edital 001/2009.
Cargo: Orientador Educacional
Nome: Maria Helena dos Santos Araújo Haubrick
Nº de Inscrição: 004475
Pedido: Recontagem de seus pontos, o mesmo alega que deveria ter 7,0 pontos em língua
portuguesa e não 6,0 pontos como divulgado.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Recurso conhecido e julgado. Após conferência de seu cartão-resposta informamos
que o mesmo foi pontuado de forma correta e, que a questão de número 04 de Língua Portuguesa foi
anulada e consequentemente atribuído ponto a todos os candidatos. Permanece a candidata com a
mesma pontuação 6,0 pontos em Língua portuguesa e 6,0 pontos em Conhecimentos Específicos
com 6,0 pontos de média. Informamos ainda, que será encaminhada, via correio, para a candidata
cópia autentica do cartão resposta preenchido e assinado pela mesma no dia da prova.

Cargo: ACS – USF Alberto Torres – Subunidade Fazenda Velha
Nome: Eliane Alves Lourenço Paula
Nº de Inscrição: 009248
Pedido: Recontagem de seus pontos, o mesmo alega que teria obtido uma pontuação maior
do que a que divulgado.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Recurso conhecido e julgado. Após conferência de seu cartão-resposta informamos
que o mesmo foi pontuado de forma correta e, sendo que a mesma obteve 2 acertos em língua
portuguesa; 8 acertos em matemática e 9 acertos em conhecimentos específicos. Permanece a
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candidata com a mesma pontuação. Informamos ainda, que será encaminhada, via correio, para a
candidata cópia autentica do cartão resposta preenchido e assinado pela mesma no dia da prova.

Cargo: Médico Plantonista em Pediatria
Nome: Ana Virgínia Antunes Goulart
Nº de Inscrição: 003142
Pedido: Recontagem de seus pontos referente a prova de conhecimentos específicos.
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Recurso conhecido e julgado. Após conferência de seu cartão-resposta informamos
que houve incorreção na leitura de mesmo, o qual já foi corrigido, ficando, portanto assim a nota
correta da candidata: Língua Portuguesa 9,0 pontos; Saúde Pública 7,0 pontos e Conhecimentos
Específicos 5,0 pontos ficando, portanto com 7,0 pontos de média, sendo assim CLASSIFICADA. O
resultado será corrigido e republicado. Informamos ainda, que será encaminhada, via correio, para a
candidata cópia autentica do cartão resposta preenchido e assinado pela mesma no dia da prova.

Cargo: Professor de Matemática
Nome: Luciano Santos da Silva
Nº de Inscrição: 002299
Pedido: Revisão de questões da prova objetiva
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Recurso intempestivo, pois o recurso referente à publicação do gabarito conforme
item 11 do edital 001/2009, somente foi aceito os RECURSOS enviados via SEDEX com a data de
postagem até o dia 03 de fevereiro de 2010, conforme especificado no item 11.1 do edital 001/2009.
Areal – RJ, 01 de março de 2010.
Laerte Calil de Freitas
Prefeito Municipal

Igor Bastos da Silva
Presidente da Comissão Especial Conjunta de
Concurso Público

José Orestes Gonçalves Diniz
Presidente da Câmara
Arthur Tavares Cardoso
Diretor Presidente do SAAESA

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