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                                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2015 

 

                                                                             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 DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA/MG. 
 
 
 
660001278 - Recurso Prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se destinou 
exclusivamente a sanar possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 
 
660002336 - Recurso Prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se destinou 
exclusivamente a sanar possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 
 
660009790 - Recurso Prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se destinou 
exclusivamente a sanar possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 
 
660006903 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660009846 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660006028 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660007078 - Recurso Prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se destinou 
exclusivamente a sanar possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 
 
660001568 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660010001 - Recurso Prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se destinou 
exclusivamente a sanar possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 
 
660001857 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660006940 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
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660002525 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. O espelho da 
folha de respostas será enviado para o endereço de e-mail indicado quando da inscrição no certame. 
 
660008333 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660006997 - Recurso Prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se destinou 
exclusivamente a sanar possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 
 
660001102 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660004722 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660008772 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660005513 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660005812 - Recurso Prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se destinou 
exclusivamente a sanar possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 
 
660003347 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660006173 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
Conforme disposto no Edital, item 5.1.2 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha.  Ainda conforme disposto no Edital, 
Tabela do II do item 5.1, o cargo para o qual o recorrente concorre possui 40 (quarenta) questões e não 30 (trinta) 
conforme apresentado nas razões recursais. 
 
660008541 - Recurso Prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se destinou 
exclusivamente a sanar possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar das provas objetivas.  
Entretanto, ressalta-se que o IDECAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, procedeu com a 
reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo retificado o gabarito divulgado, 
conforme fundamentação contida.  
 
660001587 - Recurso Prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se destinou 
exclusivamente a sanar possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar das provas objetivas.  
Entretanto, ressalta-se que o IDECAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, procedeu com a 
reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo retificado o gabarito divulgado, 
conforme fundamentação contida.  
 
660002073 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
660003152 - Recurso Improcedente. Verificadas as razões recursais e reanalisada a folha de respostas do recorrente não 
foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 
 
 
 



 

3 

 

 
 
 
 
 

II 
 

 
DAS CONCLUSÕES 

 
 
 
 
 

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

 
 

Publique-se, 
 
 

16 de maio de 2016 
 
 
 

IDECAN 

 
 


