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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO  

EDITAL N. 002/2015 

 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DO GABARITO 

 
Segue análise dos recursos interpostos pelos candidatos, referentes ao gabari-

to do Processo Seletivo Público Simplificado – Edital 002/2015, da Prefeitura Municipal de 

Blumenau, publicado no dia 23 de fevereiro de 2016. 

 
 
1º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): BRUNA LUÍZA FREIBERGER 
Nº de Inscrição: 120776 
Cargo: Assistente Social 
ANÁLISE: A candidata solicita verificação da pontuação referente as questões específi-
cas. Ao conferir meu gabarito acredito ter acertado mais questões, pois a nota atribuída 
não confere com a pontuação. Estou ciente que o gabarito é verificado pela máquina e 
podem ocorrer falhas na leitura do cartão resposta. Portanto, requeiro que seja revista a 
correção das questões específicas. 
Informamos que após nova análise do cartão da candidata, a pontuação permanece a 
mesma (34 acertos), conforme consta no anexo 1.  
PARECER: Pontuação mantida. 
 
 
2º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): DENISE VIEIRA 
Nº de Inscrição: 120911 
Cargo: Assistente Social 
ANÁLISE: A candidata solicita verificação da pontuação referente as questões específi-
cas. Ao conferir meu gabarito acredito ter acertado mais questões, pois a nota atribuída 
não confere com a pontuação. Estou ciente que o gabarito é verificado pela máquina e 
podem ocorrer falhas na leitura do cartão resposta. Portanto, requeiro que seja revista a 
correção das questões específicas. 
Informamos que após nova análise do cartão da candidata, a pontuação permanece a 
mesma (21 acertos), conforme consta no anexo 2.  
PARECER: Pontuação mantida. 
 



 
3º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): FRANCINE VITÓRIA SILVA 
Nº de Inscrição: 120133 
Cargo: Médico Clínico Geral 
ANÁLISE: A candidata solicita verificação da prova, pois conforme seu gabarito, antes 
dos recursos oficiais, apresentava nota 5,5, após reconferir com o gabarito oficial confor-
me anulação de questão minha nota seria 5,75. Devido a isso solicito revisão da nota e 
gabarito. 
Informamos que após nova análise do cartão da candidata, a pontuação permanece a 
mesma (22 acertos), conforme consta no anexo 3.  
PARECER: Pontuação mantida. 
 
 
4º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): LUCIANA PINTO FERREIRA 
Nº de Inscrição: 120485 
Cargo: Técnico em Enfermagem 
ANÁLISE: O candidato solicita  revisão do cartão resposta, pois em sua folha intermediá-
ria de resposta consta 23 acertos e na classificação preliminar consta 22 acertos. Tendo 
em visto que outros colegas estão com o mesmo problema. 
Informamos que após nova análise do cartão do candidato, a pontuação permanece a 
mesma (22 acertos), conforme consta no anexo 4.  
PARECER: Pontuação mantida. 
 
 
5º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): Patricia de Pinho Marques Araujo 
Nº de Inscrição: 121493 
Cargo: Médico Otorrinolaringologista 
ANÁLISE: A candidata solicita mudança da minha nota, houve recurso com mudança de 
gabarito da questão 24, da prova de conhecimentos específicos de clinica medica, com 
deferimento e alteração para resposta A como correta. Na prova de para otorrinolaringo-
logia consta a mesma questão 24 com gabarito oficial letra E. Solicito que altere minha 
nota computando 0.25 desta questão no resultado final.  
Informamos que a questão 24, para todos os cargos de médicos, teve seu gabarito altera-
do para alternativa "V - V - V". Equivocadamente a alteração considerou tão somente o 
cargo de Médico Clínico Geral. Em tempo, faz-se a competente correção, ou seja, a alte-
ração de gabarito se estende a todos os cargos médicos. 
PARECER: A candidata tem razão e vai ser recalculado a nota acrescentando 0,25 pon-
tos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): ROBISON REGIS MACHADO NAIDON 
Nº de Inscrição: 120247 
Cargo: Técnico em Enfermagem 
ANÁLISE: O candidato solicita conferência do cartão resposta, pois em sua folha inter-
mediária de respostas acertei 24 questões, sendo 11 em específicas e na classificação 
preliminar apareço com 23 acertos, sendo 10 em específica. O mesmo aconteceu com 
outros colegas. 
Informamos que após nova análise do cartão do candidato, a pontuação correta é de 24 
acertos, conforme consta no anexo 5.  
PARECER: Alteração da nota do candidato de 5,75 para 6,00. 
 
 
 

Blumenau, 29 de fevereiro de 2016. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Coordenação do Concurso 
  



Anexo 1 
 
 

 
 
 



Anexo 2 
 
 

 
 
 
  



Anexo 3 
 
 

 
  



Anexo 4 
 
 

 
  



Anexo 5 
 
 

 
 
 


