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Julgamento de Recursos  

Conforme Edital n° 001/2014 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Rio 

Piracicaba/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos 
referente o Resultado das Provas Objetivas divulgado em 18/02/2014, separados por 

cargo, conforme a seguir:  

Nome 
N° de 

Inscrição 
Cargo 

GILVÂNIA PERPÉTUA BATISTA 1322 AGENTE DE ENDEMIAS 

QUESTÃO 07 
O comando da questão solicita a alternativa que corresponde a sequencia numérica numerada na 

2ª coluna. As considerações não são pertinentes, pois conforme fundamentado pelas candidatas 
Maria José Fraga e Josylaine Aparecida Pereira, houve uma falha na divulgação do gabarito 
inicial, que considerou a alternativa “C” como a resposta correta, sendo que a mesma se confere 
a alternativa “B”. 

1- Carlos, corra já. Está implícito o sujeito desinencial (3ª pessoa do imperativo afirmativo).  

2- Jogavam jovens e adultos. (jovens e adultos jogavam) - sujeito composto. 

3- Quebraram as lâmpadas da rua. (sujeito indeterminado - verbo na terceira pessoa do plural) 

Não há como identificar quem praticou a ação de quebrar as lâmpadas da rua. 

4- Há complicações compreensíveis. (oração sem sujeito - verbo haver no sentido de existir) 

5- Todos os jovens do mundo ocidental (sujeito simples) 

Recurso INDEFERIDO. Mantém- se nota e classificação conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 17 

O comando da questão solicita a alternativa que apresenta o hospedeiro intermediário da 
Esquistossomose. As considerações  não são pertinentes, pois houve uma falha na divulgação do 
gabarito inicial, que considerou a alternativa “C” como a resposta correta, sendo que a mesma se 
confere a alternativa “B”. Recurso INDEFERIDO, mantém- se nota e classificação conforme 
divulgado. 

MARLI CONCEIÇÃO DA SILVA 1319 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 

Recurso DEFERIDO, a data de nascimento da candidata foi retificada e passa a ter a seguinte 
redação: 07/12/196. 

 

VANILDA SOARES P SANTOS 
304 PROF. PORTUGUÊS E LITERATURA 

Recurso INDEFERIDO, conforme Item 3.2.7 do Edital do Processo Seletivo, o candidato que não 
obtiver 50% dos pontos na matéria de Conhecimentos Específicos será reprovado. 

 
NIVEA MARTINS TORRE RIBEIRO 

739 TÉCNICO SUPERIOR EMFERMAGEM  

Recurso DEFERIDO, as notas e classificações do cargo de Técnico Superior em Enfermagem 
foram retificadas. 
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CLEUSA DE ALMEIDA NETO 
LUCIENE APARECIDA DA SILVA 

 

565 
841 

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 

Recurso DEFERIDO, as notas e classificações do cargo de Técnico em Patologia Clínica foram 
retificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Resultado retificado para o cargo 25 - Professor de Matemática. 
 

 

 

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2014. 
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