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Estado de Santa Catarina 
Município de Coronel Freitas 
Processo Seletivo n.º 06/2017 

ATO 014: Edital de Análise de Recursos de Gabarito 
 
 

Apresentado o gabarito provisório, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram 
tempestivamente recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, 
manifestamos nosso parecer ao(s) item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 
 

Questão: 03  Referência(s): 325  

Área: LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado 
o item 10.8 do edital, sem sequer trazer qualquer argumento a questão, tampouco trazendo outro 
resultado correto, senão aquele apresentado na questão. 
 

Questão: 06  Referência(s): 366  
Área: MATEMÁTICA – COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado 
o item 10.8 do edital, sem sequer trazer qualquer argumento a questão. 
 

Questão: 12  Referência(s): 402  

Área: MATEMÁTICA – COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Além da história do município de Coronel Freitas/SC, todo o conteúdo do site 
www.coronelfreitas.sc.gov.br perfaz o conteúdo programático de todos os cargos, como inclusive a 
impetrante expõe em sua peça, estando, inclusive, a “história” e o “site” separados por vírgula, 
fazendo dois itens distintos. 
 

Questão: 16 Referência(s): 138  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão busca apenas a citação do Art. 5º do Estatuto dos Servidores 
Municipais do Município de Coronel Freitas (Lei 2078/2015) em relação aos requisitos básicos para 
investidura em cargo público, não se estendendo a outros dispositivos desta lei ou mesmo de 
qualquer outra legislação externa. 
 

Questão: 16 Referência(s): 211  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – OPERADOR DE MÁQUINAS II 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

http://www.coronelfreitas.sc.gov.br/
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado 
o item 10.8 do edital, respondido para meros fins de despacho: A questão busca apenas a citação 
do Art. 5º do Estatuto dos Servidores Municipais do Município de Coronel Freitas (Lei 2078/2015) 
em relação aos requisitos básicos para investidura em cargo público, não se estendendo a outros 
dispositivos desta lei ou mesmo de qualquer outra legislação externa, tampouco busca requisitos do 
edital. A interpretação de texto faz parte da avaliação. 
 

Questão: 16 Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO   

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS 01 A 08 (MAGISTÉRIO) 
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Apesar de fazer parte dos conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo e estar disponível 
no site www.coronelfreitas.sc.gov.br a solicitação expressa desta legislação foi equivocadamente 
suprimida dos cargos relacionados ao magistério municipal (cargos 01 a 08), optando, desta 
maneira pelo cancelamento da questão. 
 

Questão: 17 Referência(s): 138  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado 
o item 10.8 do edital, respondido para meros fins de despacho: a questão busca a citação da 
legislação e não interpretações desta. 
 

Questão: 17 Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO   

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS 01 A 08 (MAGISTÉRIO) 
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Apesar de fazer parte dos conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo e estar disponível 
no site www.coronelfreitas.sc.gov.br a solicitação expressa desta legislação foi equivocadamente 
suprimida dos cargos relacionados ao magistério municipal (cargos 01 a 08), optando, desta 
maneira pelo cancelamento da questão. 
 

Questão: 18 Referência(s): 422  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão busca a assertiva que não representa um TIPO DE LICITAÇÃO, 
sendo a assertiva correta uma MODALIDADE de licitação. 
 

Questão: 19 Referência(s): 63  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

http://www.coronelfreitas.sc.gov.br/
http://www.coronelfreitas.sc.gov.br/


 

 

 
 

Página 3 

 

Estado de Santa Catarina 
Município de Coronel Freitas 
Processo Seletivo n.º 06/2017 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado 
o item 10.8 do edital, não tendo o impetrante apresentado qualquer fonte ou referência aos seus 
argumentos. 
 

Questão: 21 Referência(s): 63  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado 
o item 10.8 do edital, não tendo o impetrante apresentado qualquer fonte ou referência aos seus 
argumentos. 
 

Questão: 24 Referência(s): 63  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado 
o item 10.8 do edital, não tendo o impetrante apresentado qualquer fonte ou referência aos seus 
argumentos. Ademais a questão faz parte do conteúdo programático “didáticas e teorias de 
aprendizagem”, sendo o seu autor até expresso na relação. 
 

Questão: 20 Referência(s): 45  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE INGLÊS 

Situação: DEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Uma das assertivas da questão se apresentou incompleta, tendo deste modo 
mais de uma assertiva correta para a questão, tornando-a inválida. 
 

Questão: 20 Referência(s): 280  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado 
o item 10.8 do edital, respondido para meros fins de despacho: a questão busca a interpretação a 
análise em relação a todo o contexto apresentado e não apenas a presença dos anticorpos 
aparecem em duas variedades IgM e IgG. 
 

Coronel Freitas/SC, 05 de dezembro de 2017. 
 

 
 

Banca Técnica 
NBS Serviços Especializados Eireli 


