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DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA RESULTADO OFICIAL PRELMINAR 

Auctor – Assessoria e Consultoria - EIRELI., empresa responsável pela 
operacionalização do concurso público acima epigrafado, torna pública a decisão 
sobre os recursos interpostos sobre o Resultado Oficial Preliminar, a saber: 

Recurso 01 
Recorrente ALICE DA SILVA GUILLARDUCCI 
Inscrição 10180 
Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO IV 
Fase RESULTADO OFICIAL PRELIMINAR  
Análise Improcedente – Após análise e recontagem dos pontos constatou-se 

que não há divergência entre o cartão resposta e a correção do mesmo. 
Segue anexo o quadro de correção e o cartão de resposta da candidata 

 

 
Decisão Diante do exposto, consideramos o recurso improcedente. 
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Recurso 02 
Recorrente TEREZA CRISTINA FERREIRA VIDAL 
Inscrição 5890 
Cargo PROFESSOR I 
Fase RESULTADO OFICIAL PRELIMINAR  
Análise Improcedente – Após análise e recontagem dos pontos constatou-se 

que não há divergência entre o cartão resposta e a correção do mesmo. 
Segue anexo o quadro de correção e o cartão de resposta da candidata. 

 

 
 

Decisão Diante do exposto, consideramos o recurso improcedente. 
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Recurso 03 
Recorrente VIVIANE OLIVEIRA GOMES 
Inscrição 8190 
Cargo AGENTE ESPECIAL DE SAÚDE 
Fase RESULTADO OFICIAL PRELIMINAR  
Análise Improcedente – Após análise e recontagem dos pontos constatou-se 

que não há divergência entre o cartão resposta e a correção do mesmo. 
Segue anexo o quadro de correção e o cartão de resposta da candidata 

 

 
Decisão Diante do exposto, consideramos o recurso improcedente. 
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Recurso 03 
Recorrente VALDEMAR CELESTINO CAMPOS DE CASTRO 
Inscrição 2350 
Cargo FARMACÊUTICO 
Fase RESULTADO OFICIAL PRELIMINAR  
Análise A desclassificação atrelada ao candidato se origina do número de pontos 

conquistados, que foi inferior a 60% do total de pontos da prova, além de 
menos de 50% da pontuação na disciplina de português, conforme item a 
seguir, constante em edital: 
 
11.2. A prova objetiva de múltipla escolha será composta de 40 
(quarenta) questões, valendo 2,5 (dois pontos e meio) cada questão, 
com duração máxima de 3h (três horas), sendo classificado o candidato 
que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) por disciplina e 60% 
(sessenta por cento) do total de pontos. Cada questão conterá 4 (quatro) 
alternativas classificadas como letras (A), (B), (C) e (D), sendo que só 
uma responde adequadamente ao questionamento proposto, que deverá 
ser assinalada em cartão-resposta próprio fornecido no dia da prova, sob 
pena de nulidade em caso de procedimento diverso.  
 

Decisão Diante do exposto, consideramos o recurso improcedente. 
 

Recurso 05 
Recorrente MICHELLE DE MATOS AFONSO 
Inscrição 2230 
Cargo ENFERMEIRO 
Fase RESULTADO OFICIAL PRELIMINAR  
Análise  

Improcedente – A desclassificação atrelada a candidata se origina do 
número de pontos conquistados na disciplina de Saúde Pública, que foi 
inferior a 50% do total de pontos nessa matéria, conforme item a seguir, 
constante em edital: 
 
11.2. A prova objetiva de múltipla escolha será composta de 40 
(quarenta) questões, valendo 2,5 (dois pontos e meio) cada questão, 
com duração máxima de 3h (três horas), sendo classificado o candidato 
que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) por disciplina e 60% 
(sessenta por cento) do total de pontos. Cada questão conterá 4 (quatro) 
alternativas classificadas como letras (A), (B), (C) e (D), sendo que só 
uma responde adequadamente ao questionamento proposto, que deverá 
ser assinalada em cartão-resposta próprio fornecido no dia da prova, sob 
pena de nulidade em caso de procedimento diverso.  
 

Decisão Diante do exposto, consideramos o recurso improcedente. 
 

Aracitaba, Minas Gerais, 25 de Novembro de 2020 

Fábio Alfeu da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 


