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CONCURSO PÚBLICO

DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AO RECURSO AFETO À
DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR PARA O
CARGO DE CUIDADOR INFANTIL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL
Nº. 003/2016

A Prefeita do Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina e a Coordenação dos Concursos Públicos da
Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, atuando de forma conjunta, no uso de suas atribuições
legais, tornam pública a decisão do recurso apresentado contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva
para o cargo de Cuidador Infantil:

INSCRIÇÃO
222578

SOLICITAÇÃO
Candidata afirma que a resposta correta é a letra “B”, da questão 38 e o gabarito oficial informa
a letra “C” como correta, porque ao seu ver não é necessário um ou outro ingrediente ao
preparar mamadeira.

SITUAÇÃO

A resposta correta é a letra “C”, pois no Manual de cuidadores do Instituto federal no qual
baseou-se esta questão, na página 34. Também baseado nos referenciais curriculares da
educação infantil, diz que: “A preparação da mamadeira baseia-se na dissolução do leite em pó
artificial, que deve ser sempre conservado na sua embalagem original até ao momento da sua
utilização, em água mineral ou natural ou filtrada - sem ser da torneira - previamente fervida para
se garantir a sua esterilidade. Além disso, deve-se respeitar sempre rigorosamente a proporção de
água e pó indicada pelo fabricante ou pediatra, de modo a obter-se uma solução ideal para as
necessidades do bebê, pois caso contrário pode-se obter um leite muito diluído ou muito
concentrado. Em primeiro lugar, deve-se colocar a água previamente fervida para o interior da
mamadeira até que se alcance a medida correspondente à quantidade total de leite que se
pretende preparar. Deve-se comprovar se alcançou a medida ideal, colocando a mamadeira ao
nível dos olhos. É importante salientar que se colocar o pó primeiro na mamadeira, a solução pode
ficar muito concentrada. ”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catanduvas/SC, em 09 de março de 2016.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal
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