
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI 
          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2019 

 
RESPOSTA AO RECURSO  

INSCRIÇÃO Nº: 002 

Nome: ADRIELY NORINHO PEIXOTO CINTRA 

Cargo: BIOQUÍMICO  

RESPOSTA AO RECURSO: (  ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO  

FUNDAMENTAÇÃO: 

1) Conforme item 6.1 do Edital nº 004/2019: “caberá interposição de recurso fundamentado, 

..., nas seguintes situações”:  

a) contra a totalização dos pontos obtidos, desde que se refira a erro de cálculo das notas;  

b) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação, a 

contar da data da divulgação do resultado preliminar; 

c) após divulgação do resultado final ... 

2) Conforme ítem 2.7 do Edital nº 004/2019: “a inscrição do candidato implicará no 

conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento.” 

Considerando que as alegações contidas no recurso não enquadram em nenhuma das letras 

do item 6.1 acima, fica indeferido o presente recurso, permanecendo inalterado o resultado 

final da candidata.  

 

 

 

IBIRACI (MG), 18 de junho de 2.019. 

(a) Comissão Especial - Processo Seletivo 004/2019 

 

 
 
 

 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI 
          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2019 

 
  

RESPOSTA AO RECURSO  

INSCRIÇÃO Nº: 004 

Nome: RUBIANA CRISTINA ALVES 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

RESPOSTA AO RECURSO: (  ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO  

FUNDAMENTAÇÃO: 

1) Conforme item 6.1 do Edital nº 004/2019: “caberá interposição de recurso fundamentado, 

..., nas seguintes situações”:  

a) contra a totalização dos pontos obtidos, desde que se refira a erro de cálculo das notas;  

b) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação, a 

contar da data da divulgação do resultado preliminar; 

c) após divulgação do resultado final ...  

2) Conforme item 2.3 do Edital nº 004/2019: “para efetivar sua inscrição o candidato deverá 

entregar ...” 

f) comprovante de habilitação de motorista (mínimo categoria “B”); 

3) Conforme ítem 2.7 do Edital nº 004/2019: “a inscrição do candidato implicará no 

conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento.” 

Assim sendo, com base nos itens acima, fica indeferido o presente recurso, permanecendo 

inalterado o resultado final da candidata. 

 

 

 

IBIRACI (MG), 18 de junho de 2.019. 

(a) Comissão Especial - Processo Seletivo 004/2019 

 
 

 
 
 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI 
          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2019 

 
RESPOSTA AO RECURSO  

INSCRIÇÃO Nº: 005 

Nome: LUCIENE MARÇAL DOS SANTOS 

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

RESPOSTA AO RECURSO: (  ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO  

FUNDAMENTAÇÃO: 

1) Conforme item 6.1 do Edital nº 004/2019: “caberá interposição de recurso fundamentado, 

..., nas seguintes situações”:  

a) contra a totalização dos pontos obtidos, desde que se refira a erro de cálculo das notas;  

b) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação, a 

contar da data da divulgação do resultado preliminar; 

c) após divulgação do resultado final ...  

2) Conforme item 2.3 do Edital nº 004/2019: “para efetivar sua inscrição o candidato deverá 

entregar ...” 

f) comprovante de habilitação de motorista (mínimo categoria “B”); 

3) Conforme ítem 2.7 do Edital nº 004/2019: “a inscrição do candidato implicará no 

conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento.” 

Assim sendo, com base nos itens acima, fica indeferido o presente recurso, permanecendo 

inalterado o resultado final da candidata. 

 

 

IBIRACI (MG), 18 de junho de 2.019. 

(a) Comissão Especial - Processo Seletivo 004/2019 

           
 
 
 



              PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI 
          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2019 

 
RESPOSTA AO RECURSO  

INSCRIÇÃO Nº: 024 

 

Nome: GABRIELA FERREIRA NERES 

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

RESPOSTA AO RECURSO: (  ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO  

FUNDAMENTAÇÃO: 

1) Conforme item 6.1 do Edital nº 004/2019, caberá interposição de recurso fundamentado, ..., 

nas seguintes situações:  

a) contra a totalização dos pontos obtidos, desde que se refira a erro de cálculo das notas;  

b) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação, a 

contar da data da divulgação do resultado preliminar; 

c) após divulgação do resultado final ... 

2) Conforme ítem 2.7 do Edital nº 004/2019: “a inscrição do candidato implicará no 

conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento.” 

Os pontos atribuídos foram computados de forma correta, ou seja:  

1581 dias x 0.001369863 = 2,16 pontos, referentes às empresas Santa Casa de Miser de 

Franca, Clínica Nefrológica e Cissul Varginha, conforme letra “g”; 0,40 pontos referentes a 02 

cursos acima de 80 horas conforme letra “e”; e, máximo de 0,25 pontos referentes aos cursos 

elencados na letra “f”: totalizando 2,81 pontos. Nota: na apuração de dias de exercício 

profissional não se conta tempo de serviços paralelos como ficou apurado através dos 

registros de trabalhos anexados. 

Assim sendo, com base nos itens acima, fica indeferido o presente recurso, permanecendo 

inalterado o resultado final da candidata. 

 

 

IBIRACI (MG), 18 de junho de 2.019. 

(a) Comissão Especial - Processo Seletivo 004/2019 

 


