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EDITAL Nº 01/2021 DE PROCESSO SELETIVO 
 

 

ATO 006 

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA PROVA OBJETIVA E  
GABARITO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 01/2021 DE PROCESSO SELETIVO 

 
 

BERNARDO PERON Prefeito Municipal de MIRIM DOCE, Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições, em conjunto com o Instituto o Barriga Verde – IOBV, tornam 
público o que segue: 

 
 

1. Os pareceres e decisões dos recursos contra as questões da prova objetiva e do Gabarito Preliminar, 
e em conformidade com os pareceres da banca do Instituto O Barriga Verde, seguem descritos abaixo; 

 

2. De acordo com o edital: 
17.17. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 
17.18.  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo. 

 

3. RECURSOS CONTRA QUESTÕES DA PROVA 

3.1. ENSINO MÉDIO 

3.1.1. COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
QUESTÃO 15 
9512 - RYAN ARTHUR BRASSIANI - 20. Monitor da Sala de Informática 
Alegações:  Em síntese solicita anulação da questão alegando que a altura do Morro do Funil, apontada como 
correta diverge daquela divulgada no site do município de Mirim doce. Não havendo nenhuma alternativa correta e 
solicita anulação da questão. 
Decisão da Banca:  Assiste razão ao candidato, a questão deve ser anulada. 
DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 16 
8986 - HENRIQUE ADAMI KRÜGER  - 20. Monitor da Sala de Informática 
Alegações:  Em síntese solicita anulação da questão alegando que tema não consta dos assuntos previstos no 
conteúdo programático do edital. 
Decisão da Banca:  Assiste razão ao candidato, a questão deve ser anulada, apenas no cargo de Monitor de Sala de 
informática 
DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 19 
8986 - HENRIQUE ADAMI KRÜGER - 20. Monitor da Sala de Informática 
Alegações:  Em síntese solicita anulação da questão alegando que tema não consta dos assuntos previstos no 
conteúdo programático do edital. 
Decisão da Banca:  Assiste razão ao candidato, a questão deve ser anulada, apenas no cargo de Monitor de Sala de 
informática. 
DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 
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QUESTÃO 22 
8986 - HENRIQUE ADAMI KRÜGER - 20. Monitor da Sala de Informática 
Alegações: Em síntese alega que o enunciado é ambíguo e solicita anulação a questão. 
Decisão da Banca: Não assiste razão ao candidato, questão e gabarito estão corretas. O enunciado é bem claro 
“São capazes de executar as funções de entrada e saída de dados, exceto”, ou seja todos fazem as duas funções exceto o 
mouse que é um dispositivo de saída. No caso “e”  é uma conjunção aditiva. 

INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
3.2. ENSINO SUPERIOR 
3.2.1. QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

CONTROLADOR INTERNO 
QUESTÃO 22 
10681 - DIEGO MORAES - 01 Controlador Interno 
Alegações: Em síntese pede anulação da questão alegando que o tema não está previsto no conteúdo programático 
para o cargo. 
Decisão da Banca: Não assiste razão ao candidato, a Lei nº 12.846/2013, dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 
e dá outras providências. Assunto este previsto implicitamente nos seguintes temas do conteúdo programático 
constantes no edital: Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, 

revisão e rescisão [...] Agentes Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas constitucionais concernentes 
aos servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos. [...] 
Responsabilidade civil da Administração. [...] Princípios Básicos da Administração Pública.   
Quanto aos Direitos e Deveres dos servidores públicos, salienta que os regimes jurídicos modernos impõem uma série 
de deveres aos servidores públicos como requisitos para o bom desempenho de seus encargos e regular 
funcionamento dos serviços públicos. O dever de lealdade exige do servidor maior dedicação ao serviço e o integral 
respeito às leis e as instituições. O dever de obediência impõe ao servidor o acatamento às ordens legais de seus 
superiores e sua fiel execução. Dever de conduta ética decorre do princípio constitucional da moralidade 
administrativa e impõem ao servidor de jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Dever de eficiência, 
decorre do inciso LXXVIII do art. 5º da CF, acrescentado pela EC 45/2004. Outros deveres são comumente especificados 
nos estatutos, procurando adequar a conduta do servidor, que deve conhecer a legislação que regra todos os seus 
direitos e deveres, independente de citação explícita no conteúdo. 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 23 
10681 - DIEGO MORAES - 01 Controlador Interno 
Alegações: Em síntese pede anulação da questão alegando que o tema não está previsto no conteúdo programático 
para o cargo. 
Decisão da Banca: Não assiste razão ao candidato, o tema da questão acerca dos crimes praticados por funcionário público 

contra a Administração Pública, está previsto implicitamente nos seguintes itens do conteúdo programático constantes no 
edital: Agentes Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores 

públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos. [...] Responsabilidade civil da 
Administração. [...] Princípios Básicos da Administração Pública. Noções de ética e cidadania. 
Quanto aos Direitos e Deveres dos servidores públicos, salienta que os regimes jurídicos modernos impõem uma série 
de deveres aos servidores públicos como requisitos para o bom desempenho de seus encargos e regular 
funcionamento dos serviços públicos. O dever de lealdade exige do servidor maior dedicação ao serviço e o integral 
respeito às leis e as instituições. O dever de obediência impõe ao servidor o acatamento às ordens legais de seus 
superiores e sua fiel execução. Dever de conduta ética decorre do princípio constitucional da moralidade 
administrativa e impõem ao servidor de jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Dever de eficiência, 
decorre do inciso LXXVIII do art. 5º da CF, acrescentado pela EC 45/2004. Outros deveres são comumente especificados 
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nos estatutos, procurando adequar a conduta do servidor, que deve conhecer a legislação que regra todos os seus 
direitos e deveres, independente de citação explícita no conteúdo. 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÃO 24 
10495 - MESSIAS DOS SANTOS CORREIA - 15.  Professor de Língua Portuguesa -Não Habilitado 
Alegações: Em síntese solicita anulação da questão alegando que a A questão remete ao Trovadorismo, o qual faz 
parte da Literatura Portuguesa. Entretanto, no conteúdo programático do edital, estava presente apenas "Literatura 
Brasileira". 
Decisão da Banca:  Não assiste razão ao candidato, o Trovadorismo  faz parte dos estudos da Literatura Brasileira, pois 
para começarmos a estudar Literatura Brasileira nós precisamos, inicialmente, compreender o início da Literatura 
Portuguesa. As primeiras manifestações literárias em língua portuguesa ocorreram na Idade Média, quando Portugal 
ainda estava em processo de formação. Esse período é conhecido como Trovadorismo. Portanto, o Trovadorismo é o 
primeiro período da história da Literatura Portuguesa e é geralmente o primeiro que estudamos na Literatura 
Brasileira. 

INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
 

4. RECURSO CONTRA APLICAÇÃO DA PROVA 
 
Parecer 001 

8938 - LETÍCIA MIRANDA DOS SANTOS DE LIZ - 26. Estagiário Nível Médio 
Alegações: Fiz a prova para que fosse estagiário nível médio, porem ontem quando fui corrigir o gabarito vi que  na 
minha prova que fiz tava estágiario nível superior e não médio. Solicitação de uma nova prova. Solicitação de nova 
prova -  Prova para Estagiário nível médio. 
Parecer da Banca: Não assiste razão à candidata, ela fez exatamente a prova que estava disponível no período em que 
compareceu para realizá-la, não sendo possível realizar outra prova, por já ter perdido o ineditismo, senão vejamos os 
fatos: 
Considerando que a prova 26. Estagiário Nível Médio, aconteceu no período matutino, sendo convocados todos os 
candidatos para comparecerem no período matutino, conforme anexo I do ato 004 de 19/02/2021. 
Considerando que de 8 candidatos inscritos no cargo, 6 compareceram no horário determinado no anexo I do 
referido ato. 
Considerando  que a candidata reclamante, se apresentou no local da prova no período vespertino, alegando que o 
edital previa período vespertino e que no ato 004 também estava período vespertino, neste momento a equipe de 
aplicação de provas abriu o site e tanto o edital como o ato 004 traziam divergências nos horários de prova do cargo 
26. Estagiário de Nível Médio, estando no anexo I do ato 004, a seguinte informação: 

8938 17/11/2003  LETÍCIA MIRANDA DOS SANTOS DE LIZ  26. Estagiário Nível Médio Matutino Sala 5 

Já na página 1 do referido ato, trazia a seguinte informação: 
VESPERTINO 

Estagiário de Nível Superior, Administração, Educação e Direito; Estagiário Nível Médio; Professor de Séries 
Iniciais e Educação Infantil; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Matemática; Professor de Ciências; 
Professor de Geografia; Professor de Inglês; Professor de História; Professor de Artes; Professor de Educação 
Física; Controlador Interno.  
Evento Vespertino 

Abertura dos portões de acesso aos locais de prova. 12h50min 

Considerando a divergência de horários no mesmo ato de divulgação de horário e local de provas, a equipe de 
aplicação decidiu conceder à candidata o direito de fazer a prova no período vespertino, alertando que faria outra 
prova, NÃO A MESMA DO PERIODO MATUTINO, visto que esta já havia perdido o ineditismo e verificando que mais 
um candidato não compareceu no período matutino e caso comparecesse no vespertino também seria concedido o 
mesmo direito. 
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Considerando que o Edital do Processo seletivo, para os cargos de estagiário, tanto de ensino médio, quanto de ensino 
superior trazia o mesmo conteúdo programático conforme abaixo descrito: 
 

ESTAGIÁRIO  

Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 
relações humanas). Ética Profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo, 
pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. 
Comunicação; Elementos da comunicação, emissor e receptor; Fraseologia adequada para a recepção. 
Correspondência Oficial. Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, organização e expedição 
de documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, declaração, despacho, portaria, 
requerimento, circular e etc.; Recepção e despacho de documentos, Noções de Protocolo, técnicas de arquivo. Uso e 
funcionamento de equipamentos de escritório. Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de 
documentos e correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: formação, autuação e tramitação; 
gestão de material e controle de estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: 
finalidades dos órgãos; Formas de tratamento Aspectos da redação oficial e atos normativos (Manual de Redação da 
Presidência da República disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao.) 

A candidata realizou no período vespertino, prova inédita dentro do conteúdo programático previsto no edital. 
Considerando que todos os atos praticados constam em ata de aplicação e provas lavrada no dia da prova e assinada 
pela comissão de aplicação e comissão municipal, retirando o status de ausente da candidata para presente. 
Considerando que não era possível aplicar a prova do período matutino, visto que já havia perdido o ineditismo, e 
para não ferir o princípio da impessoalidade, pois a candidata poderia ter tido acesso ao gabarito da prova anterior, 
foi aplicada prova inédita e dentro do conteúdo programático previsto no edital. 
Enfim, considerando: 

1. Divergência de horários de prova no Ato 004; 
2. Conteúdo programático comum para todos os cargos de estagiário; 
3. Concessão do direito da candidata realizar a prova no período vespertino; 
4. Alteração do status de ausente para presente. 
5. Que foi mantido o ineditismo das provas aplicadas. 

Essa banca decide por: 
a) Conceder à candidata o direito de correção de sua prova, ficando claro que essa correção se dará pelo gabarito 

oficial da prova realizada no período vespertino, ou seja, o seguinte gabarito: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D B C A C C C D A C A C B D D C A B B A 

21 22 23 24 25                

D C C B D                

 
b) A candidata será classificada no cargo de Estagiário de ensino médio, mediante acertos obtidos com a 

correção da prova respondida, de acordo com o gabarito acima. 
ESTE É O PARECER – MANTENHA-SE A PROVA APLICADA 

 
 

Mirim Doce (SC), 01 de março de 2021 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao

