ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 002/2018

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005/2018
A Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado da
Prefeitura Municipal de Itiquira-MT, nos termos dos itens 9.7,9.8 e 9.9 do Edital de Abertura nº
002/2018, visando atender os princípios norteadores da Administração Pública, da publicidade, da
legalidade e da impessoalidade, e;
Considerando a apreciação dos recursos oferecidos quanto à divulgação da Relação de
Inscritos para o Processo Seletivo Simplificado 002/2018:
RESOLVE:
I – Divulgar o Resultado do Julgamento do Recurso apresentado pelos candidatos, conforme segue
abaixo:
Candidato
Edson Boese Gomes

Cargo
Servente de Pedreiro

Eduardo Henrique
Galdino

Servente de Pedreiro

Jucelia Rodrigues de
Oliveira

Servente de Pedreiro

Laudineia Inocência
dos Santos

Servente de Pedreiro

Fundamentação do Recurso
A respeito da Questão nº.18 de
Conhecimento Especifico foi
apontada
pelo
gabarito
preliminar a letra “B“como
alternativa correta, sendo que a
opção correta seria a opção “C” .
Na prova objetiva eu marquei a
letra “C” (Pincéis e Rolos),
sendo que de fato é a alternativa
correta, onde utilizamos para
pintar as paredes de uma casa.
Sendo que no gabarito preliminar
a questão correta está a letra B
(linha e Pá), não sendo materiais
utilizados para pintura das
paredes de uma casa. Portanto
venho
recorrer
que
seja
considerada a alternativa correta
a opção “C” da Questão de nº.18
de Conhecimento Especifico.
A respeito da Questão nº.18 de
Conhecimento Especifico foi
apontada
pelo
gabarito
preliminar a letra “B“como
alternativa correta, sendo que a
opção correta seria a opção “C” .
Pois não se pinta parede de uma
casa com Linha e nem Pá.
A respeito da Questão nº.18 de
Conhecimento Especifico foi
apontada
pelo
gabarito
preliminar a letra “B“como
alternativa correta, sendo que a
opção correta seria a opção “C” .
Pois não se pinta parede de uma
casa com Linha e nem Pá.

Julgamento com Recurso
PROCEDENTE.
A resposta correta é a letra
“C”.

PROCEDENTE.
A resposta correta é a letra
“C”.

PROCEDENTE.
A resposta certa é a letra
“C”

PROCEDENTE.
A resposta certa é a letra
“C”
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Marcos Diego
Teixeira Campos

Servente de Pedreiro

Marcos Diego
Teixeira Campos

Servente de Pedreiro

Raquel Alves Braga

Servente de Pedreiro

Rosilene Batista
Monge

Servente de Pedreiro

Soleide Inocêncio
Almeida

Servente de Pedreiro

Solicitar a correção da Questão
nº.18 da Prova de Conhecimento
Especifico, pois a alternativa “C”
é a correta e não a letra B como
aparece no Gabarito Preliminar.
Para pintar as paredes de uma
casa usamos pincéis e rolos.
Solicitar a correção ou anulação
da
Questão
nº.16
de
Conhecimento Específico , pois
o gabarito trata a alternativa
como correta a letra “D”
Cimento. No entanto o cimento é
apenas um dos elementos
utilizado para assentar Tijolos e
sozinho não cumpre essa
finalidade. A resposta mais
correta seria a letra ”B”
Argamassa, veja a definição do
significado de argamassa no
dicionário da Língua Portuguesa.
Ou seja, argamassa é o composto
completo pronto para assentar
tijolo.
Solicitar a correção da Questão
nº.18 da Prova de Conhecimento
Especifico, pois a alternativa
“C” é a correta e não a letra B
como aparece no Gabarito
Preliminar. Para pintar as
paredes de uma casa usamos
pincéis e rolos.
Solicitar a correção da Questão
nº.18 da Prova de Conhecimento
Especifico, pois a alternativa
“C” é a correta e não a letra “B”
como aparece no Gabarito
Preliminar. Pois com Linha e Pá
não pinta parede de uma casa e
sim com pincéis e rolos.
A respeito da Questão nº.18 de
Conhecimento Especifico foi
apontada
pelo
gabarito
preliminar a letra “B“como
alternativa correta, sendo que a
opção correta seria a opção “C” .
Pois não se pinta parede de uma
casa com Linha e nem Pá.

PROCEDENTE.
A resposta certa é a letra
“C”

IMPROCEDENTE.
A resposta correta é a letra
“D”

PROCEDENTE.
A resposta correta é a letra
“C”

PROCEDENTE.
A resposta correta é a letra
“C”

PROCEDENTE.
A resposta correta é a letra
“C”

II – Comunicar que não mais será concedido prazo para a apresentação de recursos na esfera
administrativas contra a divulgação do gabarito preliminar nos termos do Edital de Abertura 002/2018.
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Itiquira-MT, 09 de agosto de 2018.
.........................................................
Ana Maria Moraes e Souza
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado
N.º 002/2018
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