
  

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO - COCP 
EDITAL N. 13/11  -  DIVULGA JULGAMENTOS DOS RECURSOS SOBRE OS RESULTADOS FINAIS  

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREÚNA/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso 
Público - COCP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto  n. 199/10, torna 
público os resultados dos julgamentos relativo aos resultados finais, sendo os seguintes: 
 

INSCRI 
Ç   ÃO 

CARGOS RESUMO DAS ALEGAÇÕES RESULTADOS 
 

 
 
 
8138 

 
 
 
Analista em 
Saúde 

 
Pede a reavaliação da prova 
de títulos alegando que não 
foram admitidos  os pontos do 
curso de pós-graduação em de 
444 horas. 

INDEFERIDO – A COCP manteve a decisão 
anterior que não computou os pontos 
relativos ao título do curso de pós-graduação 
em Marketing Político e Propaganda Eleitoral, 
vez que o Recorrente não comprovou a 
compatibilidade do curso com a área de 
atuação do cargo de Analista em Saúde. No 
âmbito municipal o Psicólogo pode atuar na 
área da saúde, educação ou assistência social 
e, no presente caso, os candidatos aprovados 
deverão atuar na área da saúde. Mantida a 
nota da prova de títulos. 

 
8352 

Auxiliar de 
Apoio 
Administrativo 
(Acreúna) 

Solicita nova correção da 
prova de avaliação física, 
alegando que percorreu mais 
de 1.800 metros e que possui 
testemunhas da realização da 
prova. 

INDEFERIDO – Após nova revisão das 
anotações da prova a COCP decidiu manter a  
nota  de 10 pontos, conforme previsto na 
tabela do Edital do concurso.  Não houve erro 
na pontuação da prova da Recorrente. 
Mantida a nota da prova.   

7207 Auxiliar de 
Limpeza Publica 
(Acreúna) 

Solicita novamente a revisão 
da prova alegando que o 
resultado não conferi  com a 
distância percorrida de 3,5 
voltas. 

INDEFERIDO – Após nova revisão da  prova a 
COCP manteve a  nota  de 10 pontos, 
conforme previsto na tabela do Edital do 
concurso.  Não houve erro na pontuação da 
prova da Recorrente. Mantida a nota da 
prova .   

 

 
O presente edital é publicado no placar da Prefeitura Municipal e nos sites de divulgação do 
certame. 

 
  Acreúna, 14 de Abril de 2011. 
 
 

Maria Aparecida de Souza 
Presidente 


