CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE CARANGOLA / MG

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
DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG.

II
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE DOS RECURSOS
454003280 – Recurso improcedente.
A classificação é publicada, apenas, quando do Resultado Final do certame.
454002522 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se
destinou, apenas, a sanar possíveis erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.
Entretanto, a título de esclarecimento, 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 objetivas
sendo retificado o gabarito oficial após recurso.
Questão 11 - Alternativa correta é a "b", de acordo com as informações vistas na Constituição Federal e na Lei
8.080 de 1990, a oferta integral dos serviços de saúde referentes à atenção primária, secundária ou terciária,
não deve ser compartimentalizada, como as próprias leis afirmam, devem ser aplicadas em conjunto e
equitativamente, o que infere a alteração do gabarito inicialmente proposto.
454000767 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se
destinou, apenas, a sanar possíveis erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.
Entretanto, a título de esclarecimento, 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 objetivas
sendo retificado o gabarito oficial após recurso.
Questão 11 - Alternativa correta é a "b", de acordo com as informações vistas na Constituição Federal e na Lei
8.080 d e 1990, a oferta integral dos serviços de saúde referentes à atenção primária, secundária ou terciária,
não deve ser compartimentalizada, como as próprias leis afirmam, devem ser aplicadas em conjunto e
equitativamente, o que infere a alteração do gabarito inicialmente proposto.
454000463 – Recurso improcedente quanto à pontuação da questão 18, tendo em vista que o resultado
preliminar da prova objetiva é processado a partir do gabarito oficial (após recursos) e conforme disposto no
edital, itens 8.11 e 8.12 se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação
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correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos e, se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de provas, essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de terem recorrido.
Quanto à questão 11, o recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que
esta se destinou, apenas, a sanar possíveis erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova
objetiva. Entretanto, a título de esclarecimento, 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 objetivas sendo retificado o gabarito oficial após recurso.
Questão 11 - Alternativa correta é a "b", de acordo com as informações vistas na Constituição Federal e na Lei
8.080 de 1990, a oferta integral dos serviços de saúde referentes à atenção primária, secundária ou terciária,
não deve ser compartimentalizada, como as próprias leis afirmam, devem ser aplicadas em conjunto e
equitativamente, o que infere a alteração do gabarito inicialmente proposto.
454002663 – Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não foi
verificada nenhuma divergência em relação ao resultado divulgado.
A título de esclarecimento, a classificação é publicada, apenas, quando do Resultado Final do certame.
454000458 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se
destinou, apenas, a sanar possíveis erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.
Entretanto, a título de esclarecimento, 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 objetivas
sendo retificado o gabarito oficial após recurso.
Questão 11 - Alternativa correta é a "b", de acordo com as informações vistas na Constituição Federal e na Lei
8.080 de 1990, a oferta integral dos serviços de saúde referentes à atenção primária, secundária ou terciária,
não deve ser compartimentalizada, como as próprias leis afirmam, devem ser aplicadas em conjunto e
equitativamente, o que infere a alteração do gabarito inicialmente proposto.
454001814 – Recurso improcedente. Analisada a Ata de Aplicação da Sala em que o candidato realizou a
prova, foi verificada ocorrência alegando que o recorrente foi surpreendido portando celular na entrada do
sanitário e conforme disposto no edital, o candidato que for surpreendido portando qualquer aparelho
eletrônico proibido, será eliminado automaticamente do processo de seleção. (Edital item 5.3.11).
454001864 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se
destinou, apenas, a sanar possíveis erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.
454002543 – Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não foi
verificada nenhuma divergência em relação ao resultado divulgado.
454002696 – Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não foi
verificada nenhuma divergência em relação ao resultado divulgado.
454002142 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se
destinou, apenas, a sanar possíveis erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.
Entretanto, a título de esclarecimento, 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 objetivas
sendo retificado o gabarito oficial após recurso.
Questão 11 - Alternativa correta é a "b", de acordo com as informações vistas na Constituição Federal e na Lei
8.080 de 1990, a oferta integral dos serviços de saúde referentes à atenção primária, secundária ou terciária,
não deve ser compartimentalizada, como as próprias leis afirmam, devem ser aplicadas em conjunto e
equitativamente, o que infere a alteração do gabarito inicialmente proposto.
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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

9 de outubro de 2014

IDECAN
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