
      Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA – TAIO – SC. 

Lei Municipal nº 2.996 de 02/07/2004 
 

 

 

Rua: Av. Luis Bertolli, nº44 – Centro 
CEP: 89190-000 – Fone: (47) 3562 8359 

assistencia@taio.sc.gov.br 
 

 

Resultado da Análise de Recursos contra o Resultado Provisório 

da Prova Escrita 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taió - SC, neste ato 

representado pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado 

da análise de recursos contra o resultado provisório da prova escrita, interposto junto ao 

CMDCA, de acordo com o estabelecido no Edital 001/2019/CMDCA, conforme segue: 

 

Candidato: 07 

Tipo de Recurso: Classificação Provisória 

Sobre o Recurso – DO PEDIDO: O candidato através de seu recurso, solicita a sua inclusão 

como habilitado, alegando que na primeira publicação o mesmo estava habilitado com nota 

6,00 e após a republicação do resultado provisório, este foi considerado não habilitado com nota 

5,75, sendo que candidatos não habilitados foram habilitados.  

Sobre o Recurso – DA ANÁLISE: Após análise do pedido, o CMDCA pediu esclarecimentos 

a empresa que aplicou a prova, sendo que a mesma informou que identificou que de acordo 

com o preenchimento efetuado pelos candidatos, não foi possível a leitura eletrônica de forma 

correta dos cartões respostas, devido ao não preenchimento de acordo com a orientação para a 

efetuação da leitura eletrônica. Como o edital não especifica a leitura exclusiva por meio 

eletrônico, a empresa procedeu a releitura dos cartões de forma manual, sendo identificado as 

falhas de correção e consequentemente a correção e republicação do resultado. Diante do 

exposto, o CMDCA analisou a cópia dos gabaritos enviado pela empresa, consultou o 

Ministério Público concluiu que a nota do candidato foi a constante na republicação. Porém, 

foram conferido os gabaritos de todos os candidatos, e por unanimidade, o CMDCA resolveu 

aplicar a todos os candidatos, rigorosamente o que está exposto no Edital de Convocação para 

Realização da Prova Objetiva. Desta forma segue o resultado da análise: 

 
Insc. Nome do Candidato Resultado da Análise  

01 Rodrigo Ferrari Habilitado – Nota 7,25 

02 Marilu Regis da Silva Desabilitada - Falta de assinatura no gabarito (Item 2.2.5 

do Edital) – Nota 0,00 

03 Linda Spredemann Desabilitada - Assinatura fora do local indicado no 

gabarito (Item 2.2.5 do Edital) – Nota 0,00 

04 Juliana Sandri Xavier Desabilitada - Ausente 

05 Maria Elize Zanghelini Desabilitada – Nota 2,75 

06 Marineusa Schmitz Desabilitada – Considerado a leitura efetuada de forma 

eletrônica (letra “e”, do item 2.2.3 e item 2.2.4 do Edital) – 

Nota 2,50 
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07 Janir Ferrari Desabilitado – Assinatura dupla, sendo uma fora do local 

indicado (letra “e”, do item 2.2.3, item 2.2.4 e item 2.2.5 do 

Edital) – Nota 0,00 

08 Rosilda Pereira Silvério Habilitada – Nota 8,50 

09 Enizete Daiana Seman Desabilitada – Considerado a leitura efetuada de forma 

eletrônica (letra “e”, do item 2.2.3 e item 2.2.4 do Edital) – 

Nota 0,00 

11 Dolores Viviani Kreusch Desabilitada – Nota 4,75 

 

 

 

 

Taió/SC, 28 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

__________________________ 

MÁRCIO FARIAS 

Presidente 


