
 
 

  RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, DE 22 DE FEVEREIRO 2022. 

CONCURSO PÚBLICO 
(Prefeitura Municipal de Erval Velho) 

 
Inscrição Cargo Solicitação 

191 AGENTE ADMINISTRATIVO Contra Classificação 
Situação: PARECER 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
A questão de nº 04 do Cargo de Agente Administrativo foi anulada em virtude de estar presente 
também no cargo de Advogado, pois ambos possuem conteúdos comuns na área específica (Lei 
Federal n.º 8.666/1993), portanto, justifica-se tal procedimento, pois não há como manter a 
mesma questão em um cargo e anulá-la em outro. 
Diante do exposto, REGISTRA-SE o fato, permanecendo a listagem de classificação provisória 
conforme exposta. 

 
Inscrição Cargo Solicitação 

191 MOTORISTA Contra Classificação 
Situação: PARECER 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
A nota final do candidato corresponde à pontuação de 4,77 (15 acertos) conforme pesos de cada 
área de conhecimento. 
CE: 3 acertos X 0,41 peso = 1,23 
CP: 6 acertos X 0,34 peso = 2,04 
CM: 4 acertos X 0,25 peso = 1,00 
CG: 2 acertos X 0,25 peso = 0,50 

Diante do exposto, REGISTRA-SE o fato, permanecendo a listagem de classificação provisória 
conforme exposta. 

 
Inscrição Cargo Solicitação 

752 ADVOGADO Contra Classificação 
Situação: PARECER 

 
 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recebido, afirma-se: 
Especificamente à parte de Conhecimentos Gerais, confrontando as informações repassadas no 
texto recursal pelo candidato, observa-se que a questão de nº 30, no cartão resposta está com 
preenchimento na opção da alternativa “B” e não com preenchimento na opção da alternativa “A”. 
Desta forma, a pontuação do candidato na área de Conhecimentos Gerais é conforme já 
publicada anteriormente.  
Abaixo, segue o espelho do cartão resposta do candidato para que não haja dúvidas em relação 
a composição final da nota do mesmo. 

 
Diante do exposto, REGISTRA-SE o fato, permanecendo a listagem de classificação provisória 
conforme exposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, DE 22 DE FEVEREIRO 2022. 

CONCURSO PÚBLICO 
(Prefeitura Municipal de Erval Velho) 

 
Inscrição Cargo Solicitação 

580 FARMACÊUTICO Contra Classificação 
Situação: PARECER 

 
 
 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recebido, afirma-se: 
A questão de nº 05 anulada, não foi computada no cartão da requerente, sendo assim, em nova 
correção a candidata absorve o peso desta questão em sua composição da nota final, totalizando 
a nota de 5,32, ocupando a posição de 3º lugar no quadro geral de classificação. 
Abaixo, segue o espelho do cartão resposta da candidata para que não haja dúvidas em relação 
a composição final do seu desempenho. 
 
 
 
 
Diante do exposto, REGISTRA-SE o fato, alterando-se a listagem de classificação provisória para 
a nova redação citada. 

 
Inscrição Cargo Solicitação 

354 ADVOGADO Contra Classificação 
Situação: PARECER 

 
 

Justificativa: 
 

Em resposta ao recebido, afirma-se: 
Classifica-se o candidato em listagem separada na condição de PcD (Pessoa com Deficiência), 
mantendo-se o mesmo na classificação geral do cargo ocupando a posição de 18º lugar. 
Diante do exposto, REGISTRA-SE o fato. 

 
 
 
 

Sem mais, 
Registra-se e publica-se, 

 
Joaçaba, 09 de Maio de 2022. 

APRENDER.COM 
 


