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ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA  DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  

ITAINOPOLIS  APRESENTADO DENTRO DO PRAZO RECURSAL 
 

Nº Inscrição Nº Protocolo Cargo Recurso Parecer 

0161/2010 161 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 
- Vigia 

Candidato (a) alega que fez 54 
pontos, tem 26 anos e trabalha no 
ramo  

Indeferido – Após analise do recurso foi constatado que o candidato o 
critério de desempate foi a data de nascimento sendo que o 7º colocada fez 
54 pontos na prova especifica e nasceu no ano de 1982, o 8º colocado  fez 
54 pontos na prova especifica e nasceu no ano de 1983 e o 9º colocado  fez 
54 pontos na prova especifica e nasceu no ano de 1984. 

0514/2010 514 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 
– Zelador 

Candidato (a) alega que fez 92 
pontos e não 89 como divulgado 
no resultado final. 

Deferido – Após analise do recurso foi constatado que a leitora não leu a 
questão 39 assinalada correta pelo candidato, passando o mesmo a obter 
92 pontos. 

0245/2010 245 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 
– Zelador 

Candidato (a) alega que fez 94 
pontos e não 88 como divulgado 
no resultado final. 

Deferido – Após analise do recurso foi constatado que a leitora não leu a 
questão 39 e 40 assinaladas corretamente pelo candidato, passando o 
mesmo a obter 94 pontos. 

0003/2010 003 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 
– Zelador 

Candidato (a) alega que fez 81 
pontos e não 73 como divulgado 
no resultado final. 

Indeferido – Após analise do recurso foi constatado que o candidato 
marcou em seu controle 4 questões diferentes das do cartão resposta, 
sendo:  
Questão    Cartão Resposta     Gabarito do Candidato 
02                       B                             C 
06                       A                             D 
21                       B                             D 
29                       D                             C 

0195/2010 195 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 
– Zelador 

Candidato (a) alega que fez 94 
pontos e não 92 como divulgado 
no resultado final. 

Indeferido – Após analise do recurso foi constatado que o candidato 
marcou na questão 18 do Gabarito Oficial a letra “A” e não a “B” como 
marcou no Gabarito do Candidato.   

0005/2010 005 
Auxiliar de Serv 
Gerais -  Vigia 

Candidato(a) alega que fez 60% 
dos pontos da prova e seu nome 

não consta na relação 

Indeferido – Após analise do recurso foi constatado que o (a) candidato fez 
59 pontos, sendo assim distribuídos: 12 pontos em Português ( 6 acertos), 
14 pontos em Matemática ( 7 acertos) e 33 pontos em Conhecimento 

Específico ( 11 acertos) totalizando 59 pontos. A questão 23 foi anulada 

pelo candidato onde mesmo assinalou as alternativas “a” e “d” como 
corretas. 

 


