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EDITAL Nº 001/2017-SME DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
 

 
                                                                           A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA,  através da Secretaria 
Municipal de Educação,  no  uso de suas atribuições legais, torna público O JULGAMENTO DOS RECURSOS 
CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do Edital de Processo Seletivo 001/2017 
conforme segue: 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

RECURSO 001  
Requer o candidato de inscrição nº 0398 a revisão de sua classificação, alegando que obteve maior pontuação 
em conhecimentos gerais.  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. O candidato deve observar que o primeiro critério de desempate, de 
acordo com o item 11.5, é o maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos. Sendo 
assim, de acordo com o item 9.4, do referido edital, as questões referentes a conhecimentos específicos são 
Legislação e administração pública e Conhecimentos técnicos profissionais. Sendo assim a somatória das notas 
de ESP + LEG da candidata que antecede a sua classificação é maior. 
 
RECURSO 002  
Requer a candidata de inscrição nº 0694 a revisão de sua classificação em relação aos candidatos PCD, 
alegando que a sua classificação deve ser 9º de acordo com o edital. 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Situação regularizada com a retificação 01 do edital. 
 
RECURSO 003  
Requer a candidata de inscrição nº 0625 a revisão de sua classificação alegando que deve ocupar a 20ª posição 
devido ao critério de desempate “idade”. 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A candidata deve observar que o primeiro critério de desempate, de 
acordo com o item 11.5, é o maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos. Sendo 
assim, de acordo com o item 9.4, do referido edital, as questões referentes a conhecimentos específicos são 
Legislação e administração pública e Conhecimentos técnicos profissionais. Sendo assim a somatória das notas 
de ESP + LEG da candidata que antecede a sua classificação é maior. 
 
RECURSO 004  
Requer a candidata de inscrição nº 0228 a revisão de sua classificação alegando que deve ocupar outra posição 
devido ao critério de desempate “idade”. 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Situação regularizada com a retificação 01 do edital. 
 
RECURSO 005  
Requer a candidata de inscrição nº 0456 a revisão de sua classificação alegando que deve ocupar a 10ª posição 
devido ao critério de desempate “idade”. 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Situação regularizada com a retificação 01 do edital. 
 
RECURSO 006  
Requer a candidata de inscrição nº 0177 a revisão de sua classificação alegando que deve ocupar a 18ª posição 
devido ao critério de desempate “idade”. 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Situação regularizada com a retificação 01 do edital. 
 
RECURSO 007 
Requer a candidata de inscrição nº 0059 a revisão de seu cartão resposta, alegando ter mais acertos que o 
mencionado na classificação. 
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DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A nota da candidata condiz com as marcações em seu cartão, a 
candidata assinalou duas alternativas na questão 21. Cópia do cartão será enviado para o e-mail cadastrado da 
candidata. 
 
RECURSO 008 
Requer a candidata de inscrição nº 0378 a revisão de seu cartão resposta, alegando ter mais acertos que o 
mencionado na classificação. 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A nota da candidata condiz com as marcações em seu cartão, a 
candidata deixou a questão 07 em branco. Cópia do cartão será enviado para o e-mail cadastrado da 
candidata. 
 
RECURSO 009 
Requer a candidata de inscrição nº 0254 a revisão de seu cartão resposta, alegando ter mais acertos que o 
mencionado na classificação. 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A nota da candidata condiz com as marcações em seu cartão. Cópia 
do cartão será enviado para o e-mail cadastrado da candidata. 
 
RECURSO 010 
Requer a candidata de inscrição nº 0462 a revisão de seu cartão resposta, alegando ter mais acertos que o 
mencionado na classificação. 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A nota da candidata condiz com as marcações em seu cartão. Cópia 
do cartão será enviado para o e-mail cadastrado da candidata. 
 
RECURSO 011 
Requer a candidata de inscrição nº 0467 a revisão de seu cartão resposta, alegando ter mais acertos que o 
mencionado na classificação. 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A nota da candidata condiz com as marcações em seu cartão. Cópia 
do cartão será enviado para o e-mail cadastrado da candidata. 
 
RECURSO 012 
Requer o candidato de inscrição nº 0419 a revisão de seu cartão resposta, alegando ter mais acertos que o 
mencionado na classificação. 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A nota do candidato condiz com as marcações em seu cartão. Cópia 
do cartão será enviado para o e-mail cadastrado do candidato. 
 
 
Os demais recursos não foram julgados, visto que não se tratavam de recursos contra nota ou classificação 
provisória. 
 
 
Mafra, 09 de novembro de 2017 
 
 
 
 

WELLINGTON ROBERTO BIELECKI 
Prefeito Municipal 

 


