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RESPOSTA AO RECURSO IMPETRADO – PROVA OBJETIVA ACS 

E GABARITO PRELIMINAR 

Processo Seletivo Público e Cadastro de Reserva – Edital nº 001/2018 – Santa Vitória/MG 

 
A VERSÁTIL Tecnologia e Serviços Administrativos, empresa organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições 

legais, e a Comissão de Fiscalização do Processo Seletivo Público para Contratação e Formação de Cadastro de Reserva, tornam 

público o parecer do recurso interposto, de acordo com o subitem 8.4 do Edital de Abertura nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de 

Santa Vitória/MG, impetrado contra questão da Prova Objetiva de ACS e ao Gabarito Preliminar. 

 

Art. 1º - Conforme subitem 8.1 do Edital de Abertura n° 001/2018, os candidatos poderão interpor Recursos Administrativos, nas 

datas previstas no ANEXO I, para questionamentos das publicações de resultados do certame, bem como, conteúdo das provas. 

 

Art. 2º - Conforme subitem 7.14 do Edital de Abertura n° 001/2018, se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões), os 

pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver 

alteração, por força de impugnações, de gabarito preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração valerá para todos os 

candidatos. 

 

CANDIDATO(a): MARCIELE APARECIDA ARAÚJO – INSCRIÇÃO: 003 

CARGO: Agente Comunitário de Saúde – ACS – PSF JOSÉ NILTON DE MEDEIROS (ZONA URBANA) 

QUESTÃO (ÕES) DA PROVA: Nº 04, 07 e 10 – PROVA OBJETIVA ACS 

ALEGAÇÕES: O referido recurso, sem a devida fundamentação, tampouco sugestões bibliográficas, traz afirmações das 

quais seriam as supostas respostas e questionamento por parte da candidata supracitada sobre 03 (três) questões da 

disciplina de Conhecimentos Específicos: Questão de nº 04, Questão de nº 07 e Questão de nº 10, todas no mesmo 

formulário. 
 

RESPOSTA: Prezada candidata, o recurso interposto foi criteriosamente analisado através das devidas alegações e dos 

resultados do gabarito preliminar, porém, o ANEXO VI como parte integrante do Edital, é bem explicativo e claro quanto 

a recursos contra o teor das questões ou gabarito preliminar, devendo o candidato (a) preencher obrigatoriamente um 

formulário para cada questão. 

 

CONCLUSÃO: Por fim, como forma de total transparência, conforme as regras previstas no Edital de Abertura nº 

001/2018, instrumento este que rege o certame e obedece os princípios da administração pública, e especificamente, de 

acordo com o subitem 8.2 do Edital de Abertura n° 001/2018, alínea “c” - O candidato deverá ser claro, consistente e 

objetivo no seu pleito, bem como, alínea “e” – Serão indeferidos os recursos que não atenderem os quesitos acima, 

a empresa Versátil Tecnologia e Serviços Administrativos fica impossibilitada de deferir seu recurso administrativo, 

bem como, suas alegações. 

 

Resultado da Análise: Recurso improcedente e indeferido.  

 

Art. 2º - O gabarito oficial pós-recursos, estará disponível nos seguintes endereços: www.santavitoria.mg.gov.br e 

www.versatilsolucoesadm.com.br.  

 

Santa Vitória/MG, 21 de junho de 2018. 
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