
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019

ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

Recursos Sobre o Resultado Parcial

INSCRIÇÃO NOME VAGA SITUAÇÃO RESPOSTA

4620 ANTONIO VALDISON RODRIGUES PEREIRA
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: O candidato
obteve o desempenho de 90 pontos,
tendo cometido uma falta média que
acarretou na perca de 10 pontos (apoiar
o pé no pedal da embreagem com o
veículo engrenado e em movimento).
Lembramos que na prova prática possi
critérios ja´definidos, o que acarreta em
perda de pontos, somente de o
candidato tiver desempenho
insatisfatorio no item avaliado. Caso o
candidato tenha interesse poderá retirar
cópia de sua prova prática junto a
comissão de concurso.

4620 ANTONIO VALDISON RODRIGUES PEREIRA
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: No Gabarito
(preliminar) constava como alternativa
"A". Diante da análise do recurso,
passou a ter como correta a alternativa
"B". A questão não foi anulada e sim
mudança de alternativa. Segue o
parecer do recurso. "Ciclo de um motor
diesel:A. No primeiro estágio do ciclo de
combustão, chamado indução, o ar é
aspirado para o interior do cilindro,
penetrando nele através da válvula de
entrada.B. Durante o segundo estágio,
a compressão, o pistão sobe e
comprime o ar dentro do cilindro, em
proporção muito maiselevadado que
num motor a gasolina comum. C. Na
ignição, o combustível é injetado no ar
comprimido a alta temperatura,
entrando em combustão espontânea e
forçando o movimento do pistão para
baixo. D. No último estágio,
denominado exaustão, os gases que se
formaram na fase anterior são expelidos
do interior do cilindro pelo movimento
ascendente do pistão. Portanto o
Gabarito deve ser alterado para a
alternativa &ldquo;B&rdquo;.
Fonte:http://www.bormana.com.br/servic
os.motores.php

1680 FLÁVIA FERREIRA TORRES FISCAL SANITÁRIO - JUSCIMEIRA IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: O recurso da
candidata está fora do prazo
(intempestivo). O prazo erá 3 dias após
a divulgação do Gabarito preliminar.
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7490 JOSE CARLOS SOUZA COSTA ASSISTENTE SOCIAL - JUSCIMEIRA IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: Com relação ao
item 1 - atribuição de pontos títulos, o
candidato não protocolou no prazo
(intempestivo) previsto no Edital de
Concurso Público nº 001/2019,
conforme item 5.3.2.1, ou seja até o dia
01/12/2019. &ldquo;Os Títulos deverão
ser entregues até o dia 01/12/2019, no
mesmo local de realização das provas
objetivas, endereçado à COMISSÃO
EXAMINADORA DO CONCURSO
PÚBLICO, por todos os candidatos
inscritos que assim desejarem,
acondicionados em envelope lacrado,
com uma cópia do Requerimento de
Pontuação de Títulos, ANEXO IV
&ndash; FORMULÁRIO PARA ENVIO
DE TÍTULOS, deste Edital, devidamente
preenchida e fixada/colada do lado de
fora do envelope, declarando os títulos
pretendo que sejam avaliados, o
número de documentos entregues, seu
nome e o cargo pretendido, com letra
legível ou de forma. Para fins de
protocolo, o Candidato poderá levar
uma segunda cópia do Requerimento
de Pontuação de Títulos, devidamente
preenchida, na qual será atestada pelo
fiscal da sala&rdquo;. Com relação ao
item 2, não há previsão no edital de
concurso público o critério de
desempate para jurado. &ldquo;O edital
é a lei do concurso público&rdquo;.
Essa máxima consubstancia-se no
princípio da vinculação ao edital, que
determina, em síntese, que todos os
atos que regem o concurso público
devem ser seguidos. O edital não é
apenas o instrumento que convoca os
candidatos interessados em participar
do certame, mas é também onde
constam todas as regras que poderão
ser aplicadas a determinado concurso.
O edital é o instrumento que vincula,
reciprocamente, a administração e os
candidatos, nos ditames por ele fixados.
Contudo, por se tratar de ato normativo
editado pela administração, deve
obediência ao princípio constitucional
da legalidade. Esse princípio tem sido
modernamente concebido como o dever
de a administração pautar suas ações
sempre pelo direito, e não meramente
pela lei em sentido formal. A afronta a
qualquer princípio, em razão de sua
indiscutível carga normativa, é
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entendida como desrespeito ao
princípio da legalidade em sentido
amplo. Portanto não há como utilizar um
critério não previsto no edital do
certame.
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2720 LEANDRO DE SOUZA DOURADO
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS -
JUSCIMEIRA

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: O candidato
apresentou documento CNH vencida,
contrariando o disposto no item 5.5.9 do
Edital Normativo. "Para os candidatos
ao cargo de MOTORISTA DE
VEÍCULOS GRANDES e OPERADOR
DE MÁQUINAS PESADAS, deverá
possuir habilitação de acordo com o
cargo. O Candidato DEVE ESTAR
CIENTE QUE SOMENTE SERÁ
AUTORIZADO A SE SUBMETER À
PROVA PRÁTICA se portar a carteira
de habilitação original na categoria
exigida, com validade na data da
realização das mesmas, de
conformidade com CTB - Código de
Trânsito Brasileiro, pois nenhum
condutor poderá dirigir na via pública
sem portar seu respectivo documento
de habilitação na via original e da
classe correspondente ao veículo
dirigido".

2720 LEANDRO DE SOUZA DOURADO
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS -
JUSCIMEIRA

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: O candidato
apresentou documento CNH vencida,
contrariando o disposto no item5.5.9 do
Edital Normativo. "Para os candidatos
ao cargo de MOTORISTA DE
VEÍCULOS GRANDES e OPERADOR
DE MÁQUINAS PESADAS, deverá
possuir habilitação de acordo com o
cargo. O Candidato DEVE ESTAR
CIENTE QUE SOMENTE SERÁ
AUTORIZADO A SE SUBMETER À
PROVA PRÁTICA se portar a carteira
de habilitação original na categoria
exigida, com validade na data da
realização das mesmas, de
conformidade com CTB - Código de
Trânsito Brasileiro, pois nenhum
condutor poderá dirigir na via pública
sem portar seu respectivo documento
de habilitação na via original e da
classe correspondente ao veículo
dirigido".

6070 ROBERTA FUJII SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA IMPROCEDENTE
O recurso já foi devidamente analisado
na etapa anterior (recursos sobre a
divulgação do Gabarito Preliminar).
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100 SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS -
JUSCIMEIRA

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente:Cabe salientar,
no que tange a máquina utilizada por
ocasião da realização da prova prática,
primando pelo princípio da isonomia,
todos os candidatos utilizaram, em
condições idênticas, o mesmo
maquinário para a execução da
atividade proposta e, portanto, em plena
conformidade com o edital do certame.

1970 THIAGO FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS -
JUSCIMEIRA

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente:Cabe salientar,
no que tange a máquina utilizada por
ocasião da realização da prova prática,
primando pelo princípio da isonomia,
todos os candidatos utilizaram, em
condições idênticas, o mesmo
maquinário para a execução da
atividade proposta e, portanto, em plena
conformidade com o edital do certame.
A máquina é utilizada pela prefeitura
para realização de serviços na
Secretaria de Obras.

1970 THIAGO FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS -
JUSCIMEIRA

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente:Cabe salientar,
no que tange a máquina utilizada por
ocasião da realização da prova prática,
primando pelo princípio da isonomia,
todos os candidatos utilizaram, em
condições idênticas, o mesmo
maquinário para a execução da
atividade proposta e, portanto, em plena
conformidade com o edital do certame.
A máquina é utilizada pela prefeitura
para realização de serviços na
Secretaria de Obras. Quanto ao
desempenho do candidato foi bom,
obtendo 66 pontos. Caso o candidato
tenha interesse poderá retirar cópia de
sua prova prática junto a comissão de
concurso.
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2230 ZENILDO JUNIOR XAVIER PRADO
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: No Gabarito
(preliminar) constava como alternativa
"A". Diante da análise do recurso,
passou a ter como correta a alternativa
"B". A questão não foi anulada e sim
mudança de alternativa. Segue o
parecer do recurso. "Ciclo de um motor
diesel:A. No primeiro estágio do ciclo de
combustão, chamado indução, o ar é
aspirado para o interior do cilindro,
penetrando nele através da válvula de
entrada.B. Durante o segundo estágio,
a compressão, o pistão sobe e
comprime o ar dentro do cilindro, em
proporção muito maiselevadado que
num motor a gasolina comum. C. Na
ignição, o combustível é injetado no ar
comprimido a alta temperatura,
entrando em combustão espontânea e
forçando o movimento do pistão para
baixo. D. No último estágio,
denominado exaustão, os gases que se
formaram na fase anterior são expelidos
do interior do cilindro pelo movimento
ascendente do pistão. Portanto o
Gabarito deve ser alterado para a
alternativa &ldquo;B&rdquo;.
Fonte:http://www.bormana.com.br/servic
os.motores.php
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