ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 458/2017
EDITAL Nº 458.13/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e por ordem do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Município de Primavera do Leste, considerando o
estabelecido no Capítulo 1, item 1.10 do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado n°
458/2017 e retificado pelo Edital nº 458.09/2017, o qual prevê as datas de 03 e 04 de abril de 2017
como prazo para a interposição de recursos contra o Edital de Resultado Preliminar,
RESOLVE TORNAR PÚBLICO AS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DO
RESULTADO PRELIMINAR do Processo Seletivo Simplificado, de acordo com o Edital n° 458.01/2017:
I – Em virtude da solicitação enviada por:


Caroline Daltrozo Borghetti, cargo de Bioquímica, protocolo n° 6094/2017-70, dia
03/04/2017, no qual afirma que: “anotei todas as alternativas que marquei no gabarito, e
pelo numero de acertos do site, não bate com os que eu anotei, e que mudaria minha posição”
e o recurso da candidata Wanessa Cristina Soares, cargo de Bioquímica, protocolo
6215/2017-20, dia 04/04/2017, na qual solicita “uma segunda correção de sua folha de
respostas” no qual, ambos restaram DEFERIDOS.
Contudo, por força dos Recursos impetrados todos os gabaritos do cargo de Bioquímico foram
recorrigidos.



Jose Antonio Barbosa, cargo de Motorista Categoria D, protocolo n° 6095/2017-24, dia
03/04/2017, no qual solicita revisão de seu Gabarito uma vez que anotou “as respostas e em
conhecimento gerais tenho a certeza de ter acertado todas”, no qual se deu DEFERIMENTO.



Alexandre Lino Castelli, cargo de Motorista Categoria D, protocolo n° 6105/2017-36, dia
03/04/2017, no qual solicita revisão de seu Gabarito, no qual se deu INDEFERIMENTO,
ficando, portanto a colocação inalterada.



Emilia Borges Brizola, cargo de Agente Administrativo, protocolo n° 6107/2017-77, dia
03/04/2017, no qual solicita revisão de seu Gabarito, restando INDEFERIDO, ficando, portanto
a colocação inalterada.



João Felipe S. Barbosa, cargo de Operador de Maquina Escavadeira Hidraulica e
Retroescavadeira, protocolo n° 6118/2017-10, dia 03/04/2017, no qual solicita revisão de seu
Gabarito, no qual se deu INDEFERIMENTO, ficando, portanto a colocação inalterada.
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Dinacir Maria Turmina, cargo de Auxiliar de Educacional, protocolo n° 6152/2017-34, dia
03/04/2017, no qual solicitou a correção da sua nota uma vez que a Questão nº 05 de
Português fora anulada e no resultado preliminar estava com a pontuação zerada no Edital do
Resultado Preliminar, restando pelo DEFERIMENTO, tendo sido alterado sua nota e
consequentemente sua classificação.



Adilton Luiz Borges, cargo de Mecânico, protocolo n° 6165/2017-83, dia 03/04/2017, no qual
solicita revisão de sua “classificação baseado no fato de que obteve 10 (dez) acertos no
quesito “conhecimentos gerais”, e não 09 (nove) conforme consta no edital nº 458.12/2017”
no qual se deu DEFERIMENTO, tendo sido alterado sua nota e consequentemente sua
classificação.



Andressa Helena Boscardim, cargo de Professor Pedagogo, protocolo n° 6183/2017-95, dia
04/04/2017, no qual solicita revisão da nota da Candidata Maria Dalva Mendes Gonçalves
uma vez que a candidata “obteve nota maior do que o número de questões, atingindo nota 7,
sendo que era 5 questões em conhecimento gerais” no qual se deu DEFERIMENTO, tendo sido
alterado a classificação.



Ana Carolina Bernardelli Patricio, cargo de Enfermeiro Padrão, protocolo n° 6284/2017-25,
dia 04/04/2017, no qual solicita revisão de seu Gabarito uma vez “que não concorda com a
nota publicada devido a não conferir com meu gabarito” no qual se deu DEFERIMENTO,
contudo, por força do Recurso impetrado por Vossa Senhoria todos os gabaritos do cargo de
Enfermeiro Padrão foram recorrigidos tendo sido alterado a classificação.



Raquel Gonçalves Sampaio Picolo, cargo de Enfermeiro Padrão, protocolo n° 6191/2017-42,
dia 04/04/2017, no qual solicita revisão de seu Gabarito, no qual se deu INDEFERIMENTO,
ficando, portanto a colocação inalterada



João Henrique Freitas David Silva, cargo de Enfermeiro Intervencionista do SAMU, protocolo
n° 6243/2017-43, dia 04/04/2017, no qual solicita revisão “do resultado no processo seletivo
simplificado nº 458/2017 uma vez que minha pontuação não foi computada” no qual se deu
DEFERIMENTO, tendo sido alterado sua nota e consequentemente sua classificação.



Gustavo Souza Ferreira, cargo de Vigia, protocolo n° 6336/2017-65, dia 05/04/2017, no qual
solicita revisão de sua nota, no qual se deu INDEFERIMENTO, visto que o prazo para Recurso
ter se findado no dia 04/04/20017, conforme item 1.10 do Edital de Abertura do Processo
Seletivo Simplificado n° 458/2017 e retificado pelo Edital nº 458.09/2017.

II -O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Primavera do Leste – MT, 05 de abril de 2017.
Carlos Laete Pereira da Silva

Edvane Evangelista Dias

Secretário Municipal de Administração

Presidente da Comissão Permanente
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado
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