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Av. Amazonas, 115 - sala 1301 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais

Telefax: (31) 3022-8870 - contato@tendenciaconcursos.com.br
 

Belo Horizonte, 16 de junho de 2015. 
 
À 
Comissão Especial do Concurso Público 
Prefeitura Municipal de Cruzília/MG 
 

Ref.: Recurso Administrativo – CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2014. 
 
Foram protocolados/enviados recursos contra o resultado geral das Provas Objetivas de Múltipla Escolha, 
conforme resumo a seguir: 
 

CANDIDATO CARGO PARECER 

Alda Mônica de Castro Professor de Educação Básica DEFERIDO 

Caio César Ferreira Diniz T.N.S Enfermeiro INDEFERIDO 

Franklin Amsterdã Araújo Souza Auxiliar Administrativo INDEFERIDO 

Josimar de Rezende Pinto TNS Enfermeiro DEFERIDO 

Luciana de Alvarenga Ferreira Professor de Educação Básica INDEFERIDO 

Marco Antônio Diniz Fonseca Motorista INDEFERIDO 

Maria Aparecida Firmino Nunes Técnico de Enfermagem 
Cartão Disponível na 
Área do Candidato 

Maurilia Aparecida Arantes da Silva TNS Enfermeiro DEFERIDO 

Pedro Alex da Silva Ferreira TNS Enfermeiro INDEFERIDO 

Rodrigo de Oliveira Silva Técnico de Laboratório DEFERIDO 

Tatiana Tavares Fernandes Dias TNS Assistente Social INDEFERIDO 

Valéria Aparecida da Silva Serventual DEFERIDO 

 
NOSSO PARECER: 
 
 
CANDIDATA ALDA MÔNICA DE CASTRO Após revisão da leitura do cartão de respostas da candidata, 
verificou-se que, de fato, o mesmo não fora lançado no sistema, fato este já corrigido com a pontuação da 
candidata constando no resultado final classificatório, contando com 67,5 pontos. 
 
CANDIDATO CAIO CÉSAR FERREIRA DINIZ Após análise, a Banca Examinadora decidiu por manter a questão 
válida, considerando que a questão pedia que o candidato marcasse corretamente a alternativa conforme o termo 
em destaque, e, apesar do erro na digitação, ele não está em destaque, o que não poderia induzir o candidato ao 
erro. Se analisar a questão, está incoerente a segunda parte, porém não prejudicou a compreensão do que foi 
solicitado. 
 
CANDIDATO FRANKLIN AMSTERDÂ ARAÚJO SOUZA Após análise, a Banca Examinadora decidiu por manter 
a anulação da questão tendo em vista que todas as afirmativas estão corretas, quanto à afirmação do candidato 
de que a alternativa “D” está incorreta, a mesma não tem fundamento. Originalmente a opção de localizar o 
“cursor” através da tecla “ctrl” é um recurso que está presente no software original do Windows, bastando ao 
usuário optar por ativar este recurso ou não. E este fato está explicito na alternativa “conforme a configuração”. E 
esta possibilidade está presente na nota explicativa “a menos que seja explicitamente informado o contrário”. 
Fica mantida a anulação da questão pelo motivo de que todas as alternativas são verdadeiras, de não haver uma 
afirmativa incorreta. 
 
CANDIDATO JOSIMAR DE RESENDE PINTO Após revisão da leitura do cartão de respostas do candidato, 
verificou-se que as questões 06, 07, 25 e 26 não foram computadas à sua pontuação. Fato este já corrigido, 
passando a pontuação do candidato para 67,5 pontos. Cópia do cartão de respostas encontra-se disponível na 
Área do Candidato para consulta. 
 
CANDIDATA LUCIANA DE ALVARENGA FERREIRA A candidata não apresentou sua documentação para a 
Prova de Títulos em conformidade com o Edital Normativo, mais precisamente o item 5.3.8, onde estabelece que 
os documentos apresentados deveriam estar numerados e assinados, sob pena de serem considerado inválidos. 
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CANDIDATO MARCO ANTÔNIO DINIZ FONSECA Todos os candidatos foram avaliados da mesma forma, ou 
seja, de forma imparcial. Quanto à não permissão do membro da comissão a acompanhar os exames dentro do 
veículo, realmente não foi permitido, uma vez que o mesmo é funcionário da Prefeitura. 
A avaliação do reclamante está correta uma vez que o mesmo não respeitou parada obrigatória no final do 
exame, localizada na entrada da praça, vindo apenas a reduzir o veículo, tendo assim, perda de 15 pontos. 
 
CANDIDATA MAURILIA APARECIDA ARANTES DA SILVA Após revisão da leitura do cartão de respostas da 
candidata, verificou-se que as questões 06, 07, 25, 26 e 27 não foram computadas à sua pontuação. Fato este já 
corrigido, passando a pontuação do candidato para 65,0 pontos. Cópia do cartão de respostas encontra-se 
disponível na Área do Candidato para consulta. 
 
CANDIDATO PEDRO ALEX DA SILVA FERREIRA O candidato não apresentou em tempo hábil sua 
documentação para a Prova de Títulos em conformidade com o Edital Normativo, mais precisamente o item 5.3.8, 
onde estabelece que os documentos apresentados deveriam estar numerados e assinados, sob pena de serem 
considerado inválidos. 
 
CANDIDATO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA – Técnico de Laboratório 
Questão 27 A argumentação apresentada pela Banca Examinadora está de acordo com a argumentação feita 
pelo candidato, porém quando da finalização do relatório, onde consta o termo “indeferido”, deveria constar 
“deferido – alterado de D para A”, uma vez que o exame direto das fezes sem conservador é importante no 
diagnóstico diferencial entre disenteria amebiana e bacilar. Fica, portanto, alterada a opção correta de D para 
A. 
Questão 25 Recurso intempestivo. O candidato não apresentou o recurso inicial contra a questão no prazo 
previsto no Edital de Abertura do Concurso Público 28 a 30/04/2015, após divulgação do Gabarito Oficial. 
Somente o fez no período entre os dias 20 a 22/05/2015, prazo previsto para recorrer contra divulgação do 
resultado geral. 
 
CANDIDATA TATIANA TAVARES FERNANDES DIAS Após análise do recurso apresentado a Banca 
Examinadora decidiu por manter a decisão divulgada no dia 19/05/2015, por considerar que a questão é válida. 
Permanece, portanto, inalterada a questão. 
 
CANDIDATA VALÉRIA APARECIDA SILVA Após revisão da leitura do cartão de respostas da candidata, 
verificou-se que, de fato, o mesmo não fora lançado no sistema, fato este já corrigido com a pontuação da 
candidata constando no resultado final classificatório, contando com 87,5 pontos. 
. 
 
 
 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
 
Atenciosamente, 
 
Tendência Assessoria e Consultoria Ltda 
Gerência de Concursos 


