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ATO nº 020 
JULGAMENTO RECURSOS PROVA PRÁTICA 

 DO EDITAL Nº 02/2021 DE CONCURSO PÚBLICO 
 

O Senhor Ademilson Conrado, Prefeito do Município de Cerro Negro, no uso de suas 
atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal de Concurso Público e com 
o Instituto o Barriga Verde torna público o que segue: 

 
1. As decisões dos recursos contra Prova Prática, seguem abaixo descritos: 
 

1.1. Conforme edital: 
17.16. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 
17.17. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito 
oficial definitivo. 

 
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA PROVA PRÁTICA 

 
Parecer 001 
Inscrição: 11332 - 02. Auxiliar de Serviços Gerais II Limpeza 
Candidato: GRASIELE MENDES FRANÇA DOS ANJOS -  
Inscrição: 12990 - 02. Auxiliar de Serviços Gerais II Limpeza 
Candidata: TAIZE FÁTIMA DO NASCIMENTO SCHNEIDER 
Alegações: Em síntese as candidatas pedem anulação da prova, alegando não concordarem com a forma de realização 
da prova em duplas e questionando a forma de avaliação. Não apresentando nenhuma fundamentação legal que 
ampare suas alegações. 
Parecer da Banca: A forma de avalição adotada seguiu rigorosamente os critérios já estabelecidos no Edital, tanto do 
seletivo quanto do concurso público, respeitando a igualdade entre os candidatos.  Todos candidatos foram avaliados 
conforme os itens no edital: 

I. Apresentação, Asseio e Higiene Pessoal 
II. Organização 

III. Uso e Cuidado com os Materiais disponibilizados 
IV. Execução das Tarefas. 

Cada item continha os subitens de avaliação, sendo que no item “organização”, avaliou-se entre outros critérios a 
capacidade de se organizar no trabalho em equipe, bem como a liderança e iniciativa.  
Decisão da Banca:  INDEFERIDO - Recursos sem fundamentação. 

 
 

Parecer 002 
Cargo: 04. Motorista 
Inscrição: 12987 
Candidato: EDSON CARLOS SALMORIA VARELA 
Alegações: Em síntese candidato alega que alguns concorrentes cometeram erros. E no entender do candidato os 
critérios de avalição foram diferentes. 
Parecer da Banca:  O candidato não apresenta nenhuma fundamentação legal ou evidência que comprove suas 
alegações. A forma de avalição adotada seguiu rigorosamente os critérios do Edital e o avaliador coordenador da prova 
prática, com vasta experiência em avaliações de trânsito e devidamente registrado como Instrutor de Trânsito pelo 
Detran, fez as avaliações respeitando a igualdade entre os candidatos, aplicando exatamente os critérios estabelecidos 
no edital para todos os candidatos, tendo o avaliador autonomia e autoridade para avaliar. 
.  Todos candidatos deste cargo foram avaliados quantos aos mesmos quesitos. 
Decisão da Banca:  INDEFERIDO - Recursos sem fundamentação. 

 
Cerro Negro, 10 de Junho de 2021 

Ademilson Conrado – Prefeito Municipal 
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