MUNICIPIO DE CAXAMBU

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2017,
DE 13 DE ABRIL DE 2017.

JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS

Resposta ao recurso da questão 01 para todos os cargos.
INDEFERIDO
Resposta:
Resposta ao recurso da questão 07 para o cargo de Assistente Social.
INDEFERIDO
Resposta: A candidata alega que o conteúdo exigido, não se apresenta no Edita, no entanto,
podemos observar na ementa:
CONHECIMENTOS
GERAIS
E
ATUALIDADES: Aspectos
históricos,
geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município,
da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, da Região Sul, do País e em nível global.
Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado e do Município, relacionadas
ao Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, segundo os respectivos cargos, ou mesmo
de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência regional, nacional ou mundial.
Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos históricos, geográficos, políticos
e político-administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento
global, fontes de energia, notadamente, as renováveis. Atualidades econômicas e políticas, em nível
local, regional, estadual, nacional e mundial.
Ou seja, a data de emancipação faz parte de um aspecto politico administrativo claramente. É um
feito histórico que existe e existirá para sempre em qualquer que seja o município.

Resposta ao recurso da questão 08 para o cargo de Assistente Social.
INDEFERIDO
Resposta: A candidata alega que o conteúdo exigido, não se apresenta no Edita, no entanto,
podemos observar na ementa:
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, políticos,
administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município, da microrregião, da região,
do Estado de Santa Catarina, da Região Sul, do País e em nível global. Identificação de autoridades
do Governo Federal, do Governo do Estado e do Município, relacionadas ao Poder Executivo, Poder
Legislativo, Poder Judiciário, segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros
países, ou de lideranças de influência regional, nacional ou mundial. Aspectos contemporâneos da
humanidade. Conhecimentos históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em geral;
conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global, fontes de energia, notadamente,
as renováveis. Atualidades econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e
mundial.
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Desta forma, podemos observar conforme grifo, que sim, a ementa do Edital “CONHECIMENTOS
GERAIS E ATUALIDADES” possibilita questionamento sobre fonte de energia. Desta forma
indeferimos o pedido.

Resposta ao recurso da questão 10 para o cargo de Assistente Social.
INDEFERIDO
Resposta: A candidata alega que o conteúdo exigido, não se apresenta no Edita, no entanto,
podemos observar na ementa:
Ora, lamentavelmente, a tragédia ocorrida com a equipe da Chapecoense, repercutiu
mundialmente. A equipe que é do vizinho município de Chapecó, fica localizada na microrregião,
sendo desta formam perfeitamente comtemplada na ementa apresentada no Edital, conforme grifo.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, políticos,
administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município, da
microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, da Região Sul, do País e em nível global.
Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado e do Município, relacionadas
ao Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, segundo os respectivos cargos, ou mesmo
de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência regional, nacional ou mundial.
Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos históricos, geográficos, políticos e
político-administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global,
fontes de energia, notadamente, as renováveis. Atualidades econômicas e políticas, em nível local,
regional, estadual, nacional e mundial.
Desta forma indeferimos o recurso.

Resposta ao recurso da questão 16 para o cargo de Assistente Social.
INDEFERIDO
O recurso não procede pois houve um erro de leitura e interpretação do candidato. A questão fala da
política da assistência social e não da atuação do assistente social. Segue considerações:
1º - A Lei citada no enunciado dispõe sobre a organização da Assistência Social. Não diz respeito a
Seguridade Social, que é um conjunto de políticas do qual a política de Assistência Social faz parte.
2º - A pergunta da questão é: "Conforme a referida lei, a assistência social tem por objetivos,
exceto". Não questionou-se o objetivo do assistente social e sim os objetivos da Política de
Assistência Social.
3º - É correto afirmar que a alternativa D não caracteriza um objetivo da política de assistência social pois a
referida Lei indica no seu Artigo 2º os três objetivos da política de assistência social (alternativas a, b e c). A
informação que consta na alternativa D diz respeito a um princípio que rege a referida política, conforme indica o
Artigo 4º.

Resposta ao recurso da questão 17 para o cargo de Nutricionista
DEFERIDO,
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Anular questão.
Resposta ao recurso da questão 18 para o cargo de Nutricionista
DEFERIDO,
Alterar gabarito para alternativa D.

Resposta ao recurso da questão 19 para o cargo de Médico
DEFERIDO,
Anular questão.
Resposta ao recurso da questão 16 para o cargo de Odontólogo
DEFERIDO,
Alterar Gabarito para alternativa D.
Resposta ao recurso da questão 17 para o cargo de Odontólogo
DEFERIDO,
Alterar Gabarito para alternativa D.
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