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DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AO RECURSO AFETO AO
RESULTADO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVAS ESCRITA
PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DO PROCESSO
SELETIVO Nº. 002/2015/SMECE
O Prefeito do Município de Herval d’Oeste, 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 resultado oficial preliminar da prova objetiva escrita, para o cargo de Agente de
Serviços Gerais:
INSCRIÇÃO

286795

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Candidata não concorda com a nota da prova objetiva, pois alega que acertou: 08 (oito)
questões de conhecimentos gerais e 05 (cinco) de conhecimentos específicos. Finaliza, dizendo
que não haviam questões sobre o que ela desenvolve em seu trabalho na escola e que as
questões se voltaram a jardinagem, pedreiro e coisas que os colonos usam em seu trabalho.
Solicita esclarecimentos sobre o valor das questões.
Em relação ao conteúdo das questões, importante observar o conteúdo programático e a
atribuição do cargo de Agente de Serviços Gerais, do Anexo I e III do Edital, quais sejam:
Conteúdo Programático: Noções básicas de higiene, limpeza, conservação e manutenção;
técnicas para capinar, varrer e roçar; instrumentos e equipamentos empregados na limpeza de
instalações, edifícios, pátios e terrenos: conhecimentos dos instrumentos manuais e mecânicos;
conservação do mobiliário; uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
noções sobre o manuseio e a utilização de equipamentos de proteção; tipos de lixo e reciclagem;
coleta seletiva; riscos ambientais/contaminantes (produtos químicos); normas gerais de
armazenamento de produtos e alimentos.
Atribuição do Cargo:
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Sobre o valor das questões, de acordo com o item 5.1.1: “As provas objetivas de múltipla escolha,
de caráter eliminatório e classificatório, constarão de 25 (vinte e cinco) questões para todos os
cargos; serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), sendo de 0 a 5 (zero a cinco) pontos à prova
de conhecimentos gerais e 0 a 5 (zero a cinco) pontos à prova de conhecimentos específicos,
utilizando-se 3 (três) decimais após a vírgula”. Assim, as 15 (quinze) questões de conhecimentos
gerais – valem 0,334 (zero vírgula trezentos e trinta e quatro décimos); e, 10 (dez) específicas –
0,5 (meio ponto) cada.
O pedido da recorrente não deve prosperar, pois de acordo com o cartão resposta da candidata,
o qual segue abaixo para visualização, a mesma possui apenas 07 (sete) acertos na parte de
conhecimentos gerais, o que faz com que a nota final seja a de fato a publicada, qual seja: 7,838
(quatro vírgula oitocentos e trinta e oito pontos).

Pelas razões expostas, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Herval D’Oeste, SC, 19 de janeiro de 2016.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal
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