
 

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 
EDITAL N. 025/2010 – DIVULGA JULGAMENTOS SOBRE OS RECURSOS DOS RESULTADOS 

FINAIS  
 
 
 
  A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA, através da Comissão Organizadora do Concurso 
Público, nomeada pelo Decreto n. 010-D/2010, no uso de suas atribuições legais, torna público os resultados 
dos recursos apresentados contra o somatório de pontos dos resultados finais, da seguinte forma: 
 
INSCRI-
ÇÃO 

CARGO QUESTÃO/PROVA 
RECORRIDA 

RESULTADO DO JULGAMENTO - COCP 

2179 Professor 
Pedagogo  

Revisão da pontuação 
atribuída à prova de Redação  

INDEFERIDO: falta de argumentação circular; falta de 
informatividade; erros gramaticais; erros de ortografia; 
erro de concordância verbal e nominal; erros de 
pontuação. Mantida nota de 14 pontos. 

2804 Professor 
Pedagogo  

Revisão da pontuação 
atribuída à prova  de 
Redação  

INDEFERIDO: pressuposto confuso; falta de divisão de 
parágrafo; falta de informatividade; falta de críticas; 
ausência de poder de  argumentação erros de ortografia; 
erro de concordância verbal e nominal; erros de 
pontuação. Mantida nota de 14 pontos. 

3282 Guarda  Alega falhas na aplicação  
da prova Aptidão Física 

INDEFERIDO: os procedimentos para realização da 
prova estão de acordo com o edital; foi cumprido o 
horário com início dos procedimentos; não houve 
tumulto; os candidatos foram identificados e avaliados 
individualmente; o edital não fez exigências quanto à 
pista; foram apresentados atestados médicos para 
realização da prova.  

3282 Guarda Revisão da pontuação da 
prova Aptidão Física 

INDEFERIDO: a correção da nota de outro  candidato 
não comprova que houve erro em desfavor do 
Recorrente. O candidato percorreu  apenas 1.804 m . 
Mantida a pontuação da prova. 

3282 Guarda Solicita revisão da prova 
Aptidão Física 

INDEFERIDO: Feita nova correção na ficha de 
desempenho do candidato  foi apurado o percurso de 
1.804 m . Mantida a pontuação da prova. 

2180 Agente de 
Serviços 
Gerais 

Revisão da pontuação da 
prova de avaliação física. 
Alega que percorreu 2.550 
metros 

INDEFERIDO: o candidato percorreu apenas 2.346 
metros. Mantida a pontuação da prova 
 

1688 Técnico de 
Enfermagem 

Critério de Desempate  INDEFERIDO: conforme o item 16.3 do Regulamento o 
critério de maior idade é aplicado somente para 
candidatos  idosos (Art. 27, Parág. Único, Lei  Federal 
10.741/03). Não sendo os candidatos amparados pela 
referida lei, o critério a ser aplicado é a maior pontuação 
na prova de conhecimentos específicos. Mantida a 
classificação do Recorrente. 

089 Técnico de 
Enfermagem 

Critério de Desempate  INDEFERIDO: conforme o item 16.3 do Regulamento o 
critério de maior idade é aplicado somente para 
candidatos  idosos (Art. 27, Parág. Único, Lei  Federal 
10.741/03). Não sendo os candidatos amparados pela 
referida lei, o critério a ser aplicado é a maior pontuação 
na prova de conhecimentos específicos. Mantida a 
classificação do Recorrente. 

 
3021 
 

Técnico 
Agrícola 

Critério de Desempate  INDEFERIDO: conforme o item 16.3 do Regulamento o 
critério de maior idade é aplicado somente para 
candidatos  idosos (Art. 27, Parág. Único, Lei  Federal 
10.741/03). Não sendo os candidatos amparados pela 
referida lei, o critério a ser aplicado é a maior pontuação 
na prova de conhecimentos específicos. Mantida a 
classificação do Recorrente. 



 

2958 Redator 
Oficial  

Revisão da pontuação prova 
objetiva e prova de títulos. 
Alega que não recebeu os 
pontos da prova de títulos. 

INDEFERIDO:  a candidata obteve  apenas 38 pontos  
na prova objetiva conforme  cartão-resposta em anexo.  
A Recorrente não obteve pontos na prova de títulos 
porque os  cursos de extensão “Questão do 

negro/questão da mulher; Buscando as nossas raizes 

culturais” são incompatíveis com a área de atuação do 
cargo de Redatora Oficial. Mantida a classificação da 
Recorrente. 

1191 Fiscal de 
Saúde e Vig. 
Sanitária 

Revisão da Pontuação prova 
objetiva.  Alega que obteve 
43 pontos. 

DEFERIDO: realizada a revisão da pontuação foi 
constatado erro material  na  questão 31 cuja resposta 
correta é  letra  “B” conforme consta no Edital 016/10. 
Corrigida a classificação final pela Errata ao Edital 
024/10. 

0761 Administrador  Solicita a revisão da 
pontuação de 40,5 para 41,5  
porque a questão 40 foi 
anulada 

INDEFERIDO: após a revisão foi constatado que a 
pontuação final está correta, conforme  cartão-resposta 
em anexo. Disponibilizado ao Recorrente cópia do 
cartão-resposta. 

 
 
3. O inteiro teor do  parecer  da Comissão Organizadora e as cópias do cartão-resposta encontram-se 
disponíveis aos candidatos ou demais interessados junto à Comissão Prefeitura Municipal  
 
4. O presente edital será publicado no placar da Prefeitura Municipal e nos sites de divulgação do concurso 
(www.consultaradvogados.com.br  e www.itapuranga.go.gov.br ). 
 
 
   Itapuranga/GO, 15 de Junho de 2010. 
 
 
 

 
GILCE DA PÁSCOA DE FARIA XAVIER                 ELVIRA FRANCO CÂMARA RODRIGUES 

Presidenta da COCP          Secretaria 
 
 
 

DIVINO MARTINS DA SILVA 
Membro 

 
 
 


