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ANEXO I - RELATÓRIO DA BANCA RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO

03/DEZ
2018

02 - Merendeira
INSCRIÇÃO

2000362103

SOLICITAÇÕES

GOSTARIA QUE FOSSE MELHOR AVALIADA A QUESTÃO DE Nº36 PORQUE NO CASO TODAS AS ORIENTAÇÕES
ESTÃO CORRETAS SENDO ENTÃO A ALTERNATIVA (D) E NÃO A (B)CONFORME FOI PUBLICADO .
SEM MAIS OBRIGADA!

ANÁLISE

De acordo com “Cardápios Saudáveis”, bibliografia referencial indicada no site, pág. 49/50:
“Perda de vitaminas: como minimizá-las? Algumas vitaminas se dissolvem na água (vitaminas B e C) e são destruídas se o
alimento for cozido por um tempo longo. Para diminuir as perdas com o cozimento, sempre que você cozinhar as
verduras e os legumes utilize o mínimo de água possível e fogo baixo (ITEM 3 – ERRADO!). Coloque os vegetais na
água depois que a água tiver fervido. Isso vai reduzir o tempo de cozimento (ITEM 2 – CORRETO!). O ideal é que
você cozinhe o alimento no vapor e que ele seja comido logo depois de preparado. Fazendo isso você terá um alimento
mais nutritivo. Além do calor do cozimento, o contato com a luz também destrói a vitamina C. Assim, quando fizer um
suco de laranja, rica em vitamina C, não demore muito para tomá-lo e guarde-o em uma jarra que não seja
transparente (ITEM 1 – CORRETO!)”.
Neste sentido, se verifica que os itens 1 e 2 estão corretos, portanto a alternativa deve ser mudada para (A) e não (B)
como foi indevidamente retificado na fase de recursos contra questões.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (A).

INSCRIÇÃO

2000364776
Peço aos senhores a revisão de minha prova do concurso para o cargo de merendeira,pois,somei e em minhas contas
obtive 53 pontos e no resultado de vcs apenas 46 me desclassificaram.Peço uma revisão de minhas questões pois cada
específica valia 06 pontos cada uma e acertei 07 .Peço a revisão. obrigada.Ao meu ver classifique com 53 pontos e estou
recorrendo

SOLICITAÇÕES

ANÁLISE

Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve 46 pontos e 15 acertos, conforme divulgado anteriormente.
Para comprovar a informação disponibilizamos cópia do cartão de respostas no Painel do Candidato, link: anexos.
Anexamos cópia ao relatório final, o qual ficará arquivado no município.

DELIBERAÇÃO

PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.

INSCRIÇÃO

2000370010

SOLICITAÇÕES

Pelo gabarito eu acertei nove de português e no provisório apareceu 7 queria a verificação obg

ANÁLISE

Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve 71 pontos, conforme divulgado anteriormente.
Para comprovar a informação disponibilizamos cópia do cartão de respostas no Painel do Candidato, link: anexos.
Anexamos cópia ao relatório final, o qual ficará arquivado no município.

DELIBERAÇÃO

PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.

INSCRIÇÃO

2000374136

SOLICITAÇÕES

a questão 36 está corrigida de forma incorreta pois o item 3 da questão está errado, não se pode cozinhar as verduras e
legumes com a quantidade máxima de água e nem fogo alto, a forma correta de se cozinhar é com o mínimo de água
possível e fogo baixo. Portanto a alternativa correta é A , apenas os itens 1 e 2 estão corretos.

ANÁLISE

De acordo com “Cardápios Saudáveis”, bibliografia referencial indicada no site, pág. 49/50:
“Perda de vitaminas: como minimizá-las? Algumas vitaminas se dissolvem na água (vitaminas B e C) e são destruídas se o
alimento for cozido por um tempo longo. Para diminuir as perdas com o cozimento, sempre que você cozinhar as
verduras e os legumes utilize o mínimo de água possível e fogo baixo (ITEM 3 – ERRADO!). Coloque os vegetais na
água depois que a água tiver fervido. Isso vai reduzir o tempo de cozimento (ITEM 2 – CORRETO!). O ideal é que
você cozinhe o alimento no vapor e que ele seja comido logo depois de preparado. Fazendo isso você terá um alimento
mais nutritivo. Além do calor do cozimento, o contato com a luz também destrói a vitamina C. Assim, quando fizer um
suco de laranja, rica em vitamina C, não demore muito para tomá-lo e guarde-o em uma jarra que não seja
transparente (ITEM 1 – CORRETO!)”.
Neste sentido, se verifica que os itens 1 e 2 estão corretos, portanto a alternativa deve ser mudada para (A) e não (B)
como foi indevidamente retificado na fase de recursos contra questões.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (A).
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03 - Motorista
INSCRIÇÃO

2000361548

SOLICITAÇÕES

Boa Tarde, venho por meio desta, solicitar ao setor competente uma nova recontagem de votos para o cargo de
motorista, e verificação de Nota pessoal, tendo em vista divergência na apuração do meu gabarito. Aguardo retorno, e
obrigado.

ANÁLISE

Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve 63 pontos, conforme divulgado anteriormente.
Para comprovar a informação disponibilizamos cópia do cartão de respostas no Painel do Candidato, link: anexos.
Anexamos cópia ao relatório final, o qual ficará arquivado no município.

DELIBERAÇÃO

PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.

INSCRIÇÃO

2000366632

SOLICITAÇÕES

MINHA INSCRIÇÃO DE MOTORISTA ESTÁ COMO DEFICIENTE COM O CID10-S68.1, FUI APROVADO NO
CONCURSO ,MAS NA CLASSIFICAÇÃO ESTA COMPROVANDO QUE NENHUM DEFICIENTE FOI APROVADO .MEU
NUMERO DE INSCRIÇÃO 200366632.ESPERO AS DEVIDAS CORREÇÕES.

ANÁLISE

Em análise ao recurso do recorrente, verificamos que não recebemos o laudo médico para comprovação da deficiência.
De acordo com as disposições do item 3 do Edital de Abertura de Inscrições, o candidato que se inscreveu como portador de
deficiência, porém não efetuou a remessa do Laudo Médico na forma do item 3.2. do Edital, ou a efetuou fora do prazo ou
da forma estabelecida, poderá participar do Concurso Público desde que tenha realizado o pagamento da inscrição, porém
não concorrerá na condição de candidato com deficiência, não podendo, posteriormente, alegar tal condição para reivindicar
as prerrogativas constantes do Edital de Abertura de Inscrições.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
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