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CONCURSO PÚBLICO

DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AO RECURSO AFETO À
DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR AO CARGO DE
Professor de Educação Física DO CONCURSO PÚBLICO 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 a divulgação do gabarito oficial preliminar do
cargo de Professor de Educação Física:

INSCRIÇÃO
222825
224398

SOLICITAÇÃO
Os candidatos estão recorrendo afirmando que o gabarito diz como resposta da questão
número 27 a alternativa C. Excluindo da concepção de ginástica a condição ondas, aterrissagem
e balanceios.

SITUAÇÃO

Mediante a solicitação dos candidatos, indefere-se a solicitação. Motivo: Os candidatos
afirmam em seu recurso que a alternativa que o gabarito apresenta como resposta correta para
a questão número 27 é a letra C. Percebe-se um equívoco dos candidatos com relação a esta
afirmação, porque o gabarito oficial da questão 27 é a letra A. Outra contestação dos
candidatos é que os elementos corporais da ginástica: ondas, aterrissagem e balanceios foi
excluído das concepções corretas nas alternativas. Neste aspecto, se a alternativa correta é a
letra A conforme o gabarito, as opções Ondas, aterrissagem e balanceios estão inclusas nas
respostas corretas. Desta forma a resposta correta para a questão é a alternativa A, conforme
gabarito oficial que apresenta apenas o que se afirma em:
II – Saltos e Saltito.
III – Giros e rolamentos
IV – Ondas aterrisagem e balanceios
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Gabinete da Prefeita Municipal de Catanduvas/SC, em 09 de março de 2016.

Gisa Aparecida Giacomin
Prefeita Municipal
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