
 

1 

 

 

 

          
                           

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

I 

 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva, conforme disposto no EDITAL Nº 

03 – EBSERH – ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 
 

422010467 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422008331 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422002229 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. Informa-se que a data 

de nascimento foi alterada conforme solicitado. 

 

422005418 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422005710 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 

A título de esclarecimento, conforme disposto no edital que normatiza este certame, item 5.1.2 “Será 

considerado aprovado o candidato que obtiver, cumulativamente, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Básicos e 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Específicos”. 

 

422008294 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  
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422011158 - Recurso improcedente.  

Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não se verificou qualquer divergência em 

relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 

A título de esclarecimento, conforme disposto no edital que normatiza este certame, item 5.1.2 “Será 

considerado aprovado o candidato que obtiver, cumulativamente, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Básicos e 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Específicos”. 

 

422009185 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento a classificação é divulgada quando do resultado final. 

 

422008536 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422010763 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento a classificação é divulgada quando do resultado final. 

 

422010665 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422005063 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422005412 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 

A título de esclarecimento, conforme disposto no edital que normatiza este certame, item 5.1.2 “Será 

considerado aprovado o candidato que obtiver, cumulativamente, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Básicos e 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Específicos”. 

 

422005707 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422011095 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento a classificação é divulgada quando do resultado final. 

 

422008832 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 

A título de esclarecimento, conforme disposto no edital que normatiza este certame, item  5.1.2 “Será 

considerado aprovado o candidato que obtiver, cumulativamente, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Básicos e 60% (sessenta por cento) de 
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aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Específicos”. 

 

422009008 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422010119 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 

A título de esclarecimento, conforme disposto no edital que normatiza este certame, item  5.1.2 “Será 

considerado aprovado o candidato que obtiver, cumulativamente, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Básicos e 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Específicos”.  

Quanto aos critérios de desempate, informa-se que serão utilizados apenas para a classificação publicada no 

resultado final. 

 

422010515 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 

A título de esclarecimento, conforme disposto no edital que normatiza este certame, item  5.1.2 “Será 

considerado aprovado o candidato que obtiver, cumulativamente, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Básicos e 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Específicos”.  

 

422001211 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 

A título de esclarecimento, conforme disposto no edital que normatiza este certame, item 5.1.2 “Será 

considerado aprovado o candidato que obtiver, cumulativamente, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Básicos e 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Específicos”. 

Ainda esclarecendo, o resultado preliminar é processado a partir do gabarito definitivo, logo, conforme 

disposto no item 8.11 do edital, “Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a 

pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido”. 

 

422009119 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422009735 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. Entretanto, em atenção 

à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, procedeu-se com a reanálise da argumentação exposta 

acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo retificado o gabarito divulgado, devendo as questões 37 e 

43 serem anuladas, devido ao fato do assunto (classes de fogo) não estar incluído diretamente no conteúdo 

programático. 

De acordo com o item 8.8 disposto no edital “A decisão da Banca Examinadora será irrecorrível, consistindo 

em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca 
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Examinadora. Entretanto, esclarece-se que as inconsistências verificadas na divulgação da decisão de recursos 

quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito definitivo foram devidamente sanadas, conforme 

publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 

422009759 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. Entretanto, em atenção 

à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, procedeu-se com a reanálise da argumentação exposta 

acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo retificado o gabarito divulgado, devendo as questões 37 e 

43 serem anuladas, devido ao fato do assunto (classes de fogo) não estar incluído diretamente no conteúdo 

programático. 

A citada questão deverá ser anulada devido ao fato do assunto elucidado no enunciado (NR-10) não estar 

incluído no conteúdo programático. 

De acordo com o item 8.8 disposto no edital “A decisão da Banca Examinadora será irrecorrível, consistindo 

em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca 

Examinadora. Entretanto, esclarece-se que as inconsistências verificadas na divulgação da decisão de recursos 

quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito definitivo foram devidamente sanadas, conforme 

publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 

422003779 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422012044 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422011922 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422005680 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento a classificação é divulgada, apenas, quando do resultado final. 

 

422001525 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 

A título de esclarecimento, conforme disposto no edital que normatiza este certame, item  5.1.2 “Será 

considerado aprovado o candidato que obtiver, cumulativamente, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Básicos e 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos das provas objetivas de Conhecimentos Específicos”. 

 

422006606 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

422013306 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

Publique-se, 

 

                                                                           05 de junho de 2014 

 

IDECAN 

 

 


