MUNICIPIO DE TREZE TÍLIAS
PROCESSO SELETIVO - 001 de 01 de Novembro de 2017
ORGANIZAÇÃO: CURSIVA

RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DO RESULTADO PRELIMINAR
RECURSO EM FACE DO RESULTADO PRELIMINAR
RECURSO

DETALHES

RESPOSTA

Boa noite.
Venho por meio deste, solicitar a revisão do meu gabarito, pois segundo o gabarito definitivo, eu
acertaria 20 questão, obtendo uma pontuação de 3 pontos na objetivas mais 1 ponto nos títulos num
total de 4 pontos,e não 3,85 pontos.
Aguardo resposta.
Andréia Lucy Tonial.

O recurso não merece prosperar pois a
banca não conseguiu identificar erro no
somatório das notas da recorrente. Será
enviado por email o cartão resposta da
candidata.

INDEFERIDO

Conforme o edital não cabe recurso em
face ao Gabarito Definitivo.

INDEFERIDO

1080

Por gentileza, gostaria que fosse esclarecido a seguinte dúvida: há candidatos que não acertaram
nenhuma questão em legislação. Esses não deveriam ser desclassificados?
É inadmissível que um psicólogo assuma um cargo público sem entender o mínimo da legislação
vigente, portanto, acho inadequado e pouco idôneo o resultado do processo seletivo, afinal, se não é
necessário saber sobre a legislação, por qual motivo cobra-la?
Imagine um psicólogo no emprego de sua função, em caso de dúvida na interpretação da lei municipal,
não saber se obedece a esta ou a federal?

A correção dos gabaritos está de acordo
com o item 8.5 do edital.

INDEFERIDO

1089

M Rosane da Silva,candidata Técnico Em Enfermagem fez a prova,onde ela fez a prova??Se estava
ausente na sala 9 onde eu realizei a prova no qual o nome dela também estava na lista do
ensalamento....SALA 9...sendo que a fiscal chamou ela para entregar o gabarito no inicio da prova e foi
confirmado ausência.
Onde mesmo ela fez a prova???
Que horário ela entrou????

A resposta ao recurso será enviada pelo
email da recorrente.

IMPROCEDENTE

1090

Boa tarde, em razão da falta que cometi em uma conversão a direita onde avançei um pouco na pista
da esquina, pois onde o avaliador disse que eu teria que me deslocar para a pista da esquerda para
fazer a conversão certa, era em uma curva sem visão pondo em risco a minha vida e de terceiros,
decidi avançar na pista da esquina onde eu tinha visão.
Espero que avaliem essa questão, obrigado.

O candidato foi penalizado com duas
faltas médias: Fazer a conversão com
imperfeição e Colocar o veículo em
movimento sem observar as cautelas
necessárias, que a princípio foi punido
com um ponto, totalizando a nota 4,0. Por
este motivo a nota será retificada para 4.

1092

Boa tarde, como a M Rosane tem nota de prova, se ela não compareceu no dia da prova? Eu estava na
mesma sala que ela SALA 9, e ouvi quando a fiscal chamou pelo nome dela, como a vaga era para a
mesma, cuidei todos os candidatos e tenho certeza que ela não estava fazendo a prova.

A resposta ao recurso será enviada pelo
email da recorrente.

IMPROCEDENTE

1091

Boa tarde, como a M Rosane tem nota de prova, se ela não compareceu no dia da prova? Eu estava na
mesma sala que ela SALA 9, e ouvi quando a fiscal chamou pelo nome dela e não estava na sala?

A resposta ao recurso será enviada pelo
email da recorrente.

IMPROCEDENTE

1082

Há erro quanto a classificação, pois obtive nota final 4,10 e mesmo assim fiquei desclassificada e em
décima terceira posição, uma vez que a décima primeira candidata obteve nota 3,55 e a décima
segunda candidata obteve nota 3,25 e foram classificadas.

Para um candidato se classificar é preciso
acertar 50% da Prova Objetiva. A prova
de títulos é somente somatória. No seu
caso, a senhora não atingiu a nota exigida
na Prova Objetiva.

1076

Gostaria de rever avaliação de títulos, pois minha pós não foi considerada.

O recurso merece prosperar, depois de
verificado que o título de especialização
foi entregue a nota final será retificada.

DEFERIDO

1073

não recebi a minha quantidade de acertos

A quantidade de acertos está disponível
na área do candidato.

DEFERIDO

1095

Eu, Priscila Daniele Vanni, inscrita para o cargo de Agente de Apoio a Educação, inscrição nº 292,
tendo em vista a nota recebida na Prova de Títulos venho apresentar o presente recurso, com
fundamentação nos fatos abaixo.
A nota que recebi na prova de títulos foi 2. Entretanto, tendo em vista os documentos entregue,
conforme o edital, entendo que a nota deveria ser 3.
Apresentei os comprovantes dos seguintes títulos, conforme estabelecido no item 9.16 do edital:
1) Certificado de Curso na área de atuação com carga horária de 180 horas;
2) Certificado de Colação de Grau do Curso de Pedagogia;
3) Certificado de Conclusão do Curso de Pós Graduação "Lato Sensu" em Educação Infantil.
Sendo assim, venho por meio do presente requerer seja revisto a pontuação atribuída aos meus títulos,
para julgar procedente o presente recurso.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Treze Tílias, 19 de dezembro de 2017.
Priscila Daniele Vanni

Recurso merece prosperar pois houve um
erro no computo da nota da recorrente. O
resultado será retificado.

DEFERIDO

1085

SITUAÇÃO

A dose de AZT apropriada para crianças prematuras abaixo de 34 semanas de gestação ainda não
está definida. Entretanto, o protocolo 331 do Pediatric AIDS Clínical Trial Group (PACTG 331) sugere
1,5 mg/kg, VO ou IV, a cada 12 horas, nas primeiras duas semanas e 2 mg/kg a cada 8 horas, por mais
4 semanas. Nas crianças acima de 34 semanas, a farmacocinética do medicamento é semelhante a
das crianças à termo;

1075

QUESTIONO DOSE PARA RN PREMATUROS VISTO QUE NA QUESTAO NAO FOI COLOCADA SE
RN ERA TERMO E OU PREMATURO
ASSIM TANTO FAZ DOSE 2MG;/KG/DOSE 6/6HS PARA RN TERMO
2MG/KG;DOSE 8/8HS PARA RN PREMATURO ASSIM COMO NAO FOI ESPECIFICADO SE RN
PREMATURO OU TERMO .
PODENDO SER AS 2 RESPOSTAS
ESTA DOSE ESTA INCLUSIVE NO MINISTERIO DA SAUDE E O PROTOCOLO DE TODAS
MATERNIDADES
SABEMOS QUE SEMPRE DEVE SER ADMINISTRADO PARA O RN QUESTIONO A DOSE QUE
DIFERE PARA PREMATURO E RN TERMO ASSIM PODEMOS TER DUAS RESPOSTAS

DEFERIDO

INDEFERIDO
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1087

A candidata do técnico de enfermagem M Rosane da Silva estava ausente pois ela ia fazer a prova na
minha sala e a fiscal chamou ela pra retirar a prova e ela estava ausente e como o nome dela esta ali,
onde ela fez a prova? em que horário ela entrou pra fazer a prova? se tem imagens dela fora da sala
depois dos fechamento dos portões isso é um absurdo .
Ai eu me pergunto se houve fraude nesse caso, e nos outros. por que as imagens dela fora da sala
apos o fechamento dos portões existem e ela não fez a prova na minha sala onde ela devia estar que
explicação tem esse fato?

A resposta ao recurso será enviada pelo
email da recorrente.

IMPROCEDENTE

Conforme o edital não cabe recurso em
face ao Gabarito Definitivo.

INDEFERIDO

Reitero que bibliografia utilizada para indeferimento do recurso em questão não esta atualizada.
Protocolo em vigor atualmente( desde 2014) é a posologia :
- RN com 35 semanas ou mais de IG : uso do AZT na dose de 4mg/kg/dose de 12/12hr por 4 semanas
- RN entre 30s e 35s de IG : uso de AZT na dose de 2mg/kg/dose de 12/12hr por 14 dias e
3mg/kg/dose, a partir do decimo quinto dia, por 4 semanas
1079

- RN com menos de 30 semanas de IG : 2mg/kg/dose de 12/12hr por 4 semanas.
Fonte : "Protocolo clìnico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e
adolescentes . Ministério da Saùde .Brasília -2017", pag 45.
Grata.
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