
 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Varjão de Minas 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Varjão de Minas – Concurso Público – Edital nº 
01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata ANA FLÁVIA BRAGA (n° 1522),  inscrita no cargo de ENFERMEIRO enviou recurso dizendo o 
seguinte: 
 

“Gostaria que vocês me enviassem a folha espelho do meu cartão de resposta, pois no resultado geral está 
dando que eu estive ausente no concurso, e eu fiz a prova. E gostaria que vocês me provassem o porque 
deste ausente. Eu prestei o concurso para a vaga de enfermeira”. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital de concurso previu o seguinte: 

 
IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 [...] 
 
31. Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma 

implicará em sua anulação . (Grifo nosso). 
 
[...] 
 
34. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL SOM ENTE A SUA FOLHA DE 

RESPOSTAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA . 
 
 
Analisamos a folha de respostas da candidata e verificamos que a mesma não possui assinatura. Conforme 
previsto em Edital, a ausência de assinatura implicaria em anulação. 
 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Varjão de Minas 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Varjão de Minas – Concurso Público – Edital nº 
01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA (n° 1647),  inscrita no cargo de ENFERMEIRO enviou recurso 
dizendo o seguinte: 
 

“Gostaria de saber sobre o resultado provisório do Concurso da Prefeitura de Varjão, pois segundo esta lista 
estou como ausente, minha inscrição 01647, para enfermeiro, gostaria de um esclarecimento, pois tenho 
como provar que estive no local de prova, através do caderno de prova e também assinei a lista de presença. 
Aguardo esclarecimento sobre essa situação”. 
  

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital de concurso previu o seguinte: 

 
IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 [...] 
 
31. Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma 

implicará em sua anulação . (Grifo nosso). 
 
[...] 
 
34. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCA L SOMENTE A SUA FOLHA DE 

RESPOSTAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA . 
 
Analisamos a folha de respostas da candidata e verificamos que a mesma não possui assinatura. Conforme 
previsto em Edital, a ausência de assinatura implicaria em anulação. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2016. 
 

 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Varjão de Minas 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Varjão de Minas – Concurso Público – Edital nº 
01/2015. 

 
DO RECURSO 

 
A candidata LAÍSS FERREIRA MELO (n° 1104),  inscrita no cargo de FISIOTERAPEUTA enviou recurso 
solicitando revisão do parecer dado com relação à questão nº 30 da prova de Gestão e Legislação em Saúde 
Pública nº 17 e questão nº 34 da prova Específica  nº 30. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Ratificamos o parecer dado anteriormente em 11/04/2016 e mantemos nossa decisão no que diz respeito às 
questões, sendo:  
 

PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 17, QUESTÃO 30.  RECURSO INDEFERIDO. Os 
candidatos citaram a Rename, mas se esqueceram de consultar o Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica, no qual a questão foi baseada, de forma que os recursos não procedem, pois estão se referindo a 
coisas diferentes do que cita a questão. 

 
Vale salientar que o enunciado da questão nº 30 fala que os medicamentos estão na RENAME, mas 
primeiramente fazem parte do “Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF)”. Dessa forma, os 
medicamentos deveriam ser consultados nesta lista da CESAF, disponível em 
(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/maio/07/Lista-de-doen--as-e-agravos-CESAF-e-respectivos-
medicamentos-e-insumos-07.05.15.pdf), pois no enunciado da questão já se afirmou que todos eles estão na 
RENAME, uma vez que qualquer medicamento fornecido pelo SUS faz parte da RENAME. 
 
Nesta referencia, que trata do “Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF)”, é possível 
localizar nas paginas 10 (IMUNIZAÇÕES) e 15 (PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS � vitamina A), 
mas não estão incluídos hipoglicemiantes ou anti-hipertensivos, pois estes fazem parte de outro componente o 
“componente básico da assistência farmacêutica”. 
 
Se a questão não fizesse menção a que componente estava se referindo, o recurso faria sentido. Mas o 
enunciado é claro ao falar primeiro do componente e depois da Rename. O candidato ignorou o primeiro item. 



 

PROVA ESPECÍFICA Nº 30 – FISIOTERAPEUTA, QUESTÃO 34. RECURSO IND EFERIDO. A síndrome em questão 
é causa de hipertensão secundária em qualquer paciente, dentre as alternativas propostas, a alternativa “A” faz esta 
afirmação. A alternativa “C” condiciona a hipertensão secundária a indivíduos obesos, o que não procede. Como 
acréscimo podemos ainda concluir que se a alternativa “A” está correta, a alternativa “C” não está. Em “B”, “ao 
diagnóstico” e não “para o diagnostico” como sugere o recurso. 

 
Como pode ser verificado na questão nº 34, o recurso em questão não procede tendo em vista que insiste em 
questões de má interpretação da questão. Para a compreensão de uma questão deve se levar em conta TODO o 
seu conteúdo, como já exposto na resposta do recurso. 

 

 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 

 
 



 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2016. 
 

  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Varjão de Minas 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Varjão de Minas – Concurso Público – Edital nº 
01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato MARTHIUS CAMPOS OLIVEIRA SANTOS (n° 1609),  inscrito no cargo de ENFERMEIRO enviou 
recurso dizendo o seguinte: 
 

“Fiz a prova, mas na lista meu nome consta como ausente, gostaria de receber o Xerox do gabarito para ver 
se foi assinado”. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital de concurso previu o seguinte: 

 
IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 [...] 
 
31. Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma 

implicará em sua anulação . (Grifo nosso). 
 
[...] 
 
34. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL SOM ENTE A SUA FOLHA DE 

RESPOSTAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA . 
 
 
Analisamos a folha de respostas do candidato e verificamos que a mesma não possui assinatura. Conforme 
previsto em Edital, a ausência de assinatura implicaria em anulação. 
 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas do candidato, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 


