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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018 
EDITAL DE RESULTADO DOS RECURSOS FACE AO RESULTADO PRELIMINAR DA  

PROVA OBJETIVA E DE TÍTULOS- N° 011/2018 

 
O Prefeito de Pitangueiras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da 
Constituição Federal e  pelas instruções contidas neste Edital e pelas demais disposições legais aplicáveis, sob a 
supervisão da Comissão Especial de do Concurso Público instituída pela portaria n° 016/2018, TORNA PÚBLICO o 
resultado dos recursos face ao resultado preliminar da prova objetiva e prova de títulos, conforme segue: 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239902.024.0000000615-75 
Recurso:  
Bom dia, venho solicitar uma análise no meu resultado preliminar, pois consta que estou desclassificada e sem entender o 
motivo para o mesmo, pois tudo que entendo que possa ser desclassificatório acredito que não cometi. Diante do gabarito 
corrigido, das 25 questões tive exito em 15 delas. 
Resposta:  
INDEFERIDO. A candidata foi desclassificada pois conforme o item 7.4. do Edital de Abertura o candidato que deixar de assinar a 
Folha de Respostas e/ou a Lista de Presença será eliminado do Concurso Público. 
   
Número do Protocolo: 20180319.006.239408.024.0000000616-43 
Recurso:  
 Peço por gentileza que reveja minha situação em relação a pontuação para professor de arte, pois fiz 16 pontos em Lingua 
Portuguesa, Raciocínio Lógico 4 pontos, Informatica 8 pontos e Conhecimentos Especificos 20 totalizando 48 pontos, mas como 
a questão 14 foi anulada então deveria pontuar e ficar com 52 pontos. Diante dessa situação peço deferimento. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Os pontos divulgados pelo Edital 010 - Resultado Preliminar correspondem com a nota alcançada pela candidata, 
conforme sua Folha de Resposta. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239938.024.0000000619-64 
Recurso:  
Venho através deste pedir a revisão da questão 7, visto que pelo protocolo número 20180329.006.239808.023.0000000571-42 
se encontra DEFERIDO, ou seja. QUESTÃO ANULADA, porém não foi contabilizado os pontos para a classficação final, ou seja, 
não foi anulada no gabarito. 
Resposta:  
DEFERIDO. Embora anulada por força de recurso, conforme consta no Edital n° 08, a questão 07 não foi considerada no Edital 
009 devendo assim ocorrer a retificação do Edital 009, através de errata e seus pontos serem atribuídos aos candidatos como 
determina o Edital de Abertura. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239941.024.0000000620-610 
Recurso:  
Ainda sobre o recurso dado como INDEFERIDO em relação a questão 23 com o protocolo número 
20180402.006.239941.023.0000000593-75, venho ainda justificar que a inserção do aluno em escola regular concordo que deva 
ser de maneira urgente e necessária, porém esse termo inserção está defasado, visto que a meneira correta de expressar esse 
processo é INCLUSÃO ESCOLAR. Ainda não concordo de cobrarem a opinião de uma autora a qual não consta nos conteúdos 
programáicos para tal concurso. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Matéria já avaliada e respondida em momento anterior. 
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Número do Protocolo: 20180310.006.238979.024.0000000621-102 
Recurso:  
Gostaria encarecidamente que fosse feita a correção novamente de meu gabarito, pois em minhas anotações sobre o conteudo 
de informatica meu numero de acertos seria de quatro questões e não de somente tres como consta no resultado, alterando 
minha pontuação de doze pontos para dezesseis pontos equivalendo a nota final de cinquenta e dois pontos e não quarenta e 
oito como consta na classificação. 
Nesse mesmo caso se atribuiria tambem a nota de titulos, pois foi apresentado um titulo em meu nome que equivaleria o valor 
de dois pontos, que sendo acrecido em minha nota passaria de quarenta e oito pontos mais a correção da questão de 
informatica passaria para cinquenta e dois pontos e acrecida da pontuação de titulos equivaleria a cinquenta e quatro pontos, 
passando da posição de reprovada para a colocação de vigezima nona colocada. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Os pontos divulgados pelo Edital 010 - Resultado Preliminar correspondem com a nota alcançada pela candidata, 
conforme sua Folha de Resposta. 
   
Número do Protocolo: 20180327.006.239722.024.0000000624-97 
Recurso:  
BOM DIA, SAIU NO EDITAL  A CLASSIFICAÇÃO E DE ACORDO COM QUE ESTÁ LA EU TENHO SOMENTE 1.0 PONTO DE PROVA DE 
TITULOS, POREM EU ENTREGUEI O MEU DIPLOMA, E NAO CONSTA A NOTA 2,0 PONTO, TOTALIZANDO ENTAO 5.4, PONTOS, 
NÃO 5.3 PONTOS COMO ESTA NO EDITAL, AGUARDO RETORNO OBRIGADA PATRICIA. 
Resposta:  
DEFERIDO. Ocorreu erro na atribuição dos pontos dos títulos, sendo reavaliados e quando adequado atribuídos aos candidatos. 
   
Número do Protocolo: 20180327.006.239742.024.0000000625-72 
Recurso:  
Venho, através da presente petição, requerer a revisão da questão número 07 em meu gabarito, pelos motivos a seguir 
expostos. 
 Analisando o protocolo número 20180329.006.239808.023.0000000571-42 verifiquei que o pedido de deferimento da questão 
número 07 foi aceito. 
 Entretanto, analisando meu gabarito, notei que não houve anulação da questão mencionada e, por consequência, esse ponto 
não foi contabilizado na minha classificação final. 
 Ante o exposto, reafirmo o pedido formulado nas linhas iniciais, referente à REVISÃO da questão número 07 e, por conseguinte, 
requeiro a correção da minha classificação final. 
Resposta:  
DEFERIDO. Embora anulada por força de recurso, conforme consta no Edital n° 08, a questão 07 não foi considerada no Edital 
009 devendo assim ocorrer a retificação do Edital 009, através de errata e seus pontos serem atribuídos aos candidatos como 
determina o Edital de Abertura. 
   
Número do Protocolo: 20180319.006.239424.024.0000000626-26 
Recurso:  
A questão  7 foi anulada, mas no gabarito não  consta anulada, e nem os pontos  foram atribuídos a nota. 
Resposta:  
DEFERIDO. Embora anulada por força de recurso, conforme consta no Edital n° 08, a questão 07 não foi considerada no Edital 
009 devendo assim ocorrer a retificação do Edital 009, através de errata e seus pontos serem atribuídos aos candidatos como 
determina o Edital de Abertura. 

 
Número do Protocolo: 20180319.006.239408.025.0000000617-41 
Recurso:  
Peço por gentileza que reveja minha situação referente aos títulos pois, como foi anulada a questão 14 eu deveria pontuar assim 
como todos os outros canditados e dessa forma fazer 52 pontos na prova e mais 2 pontos na prova de títulos tendo em vista que 
entreguei no dia da prova minha titulação que foram duas pós graduação, o diploma do curso de arte e de história (os quais sei 
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que não pontua apenas provam que conclui as graduações), mas com as pós faço mais dois pontos e minha média final seria 54 
pontos e dessa forma serei classificada. Peço deferimento. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Candidata não obteve nota para aprovação e os títulos não foram avaliados.  
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239938.025.0000000618-64 
Recurso:  
Venho através deste pedir a análise e conferênia da pontuação na avaliação de títulos, visto que no dia do concurso 
(20/05/20118), realizado pela Prefeitura Municipal de Pitangueiras/PR os mesmos foram entregues corretamente bem como 
assinados na folha entregue pelo fiscal de sala, ou seja, a fotocópia autenticada. Foram entregues 12 páginas, dentre as quais 
consta, um diploma de curso superior em Geografia e outro em pedagogia, e quatro pós graduações, totalizando 12 páginas por 
conta dos históricos acadêmicos e documentos pessoais juntamente com a ficha de inscrição. Contudo, aguardo a conferência 
para que seja divulgada a pontuação correta no resultado final. 
Resposta:  
DEFERIDO. Ocorreu erro na atribuição dos pontos dos títulos, sendo reavaliados e quando adequado atribuídos aos candidatos. 
   
Número do Protocolo: 20180310.006.238979.025.0000000622-106 
Recurso:  
Foi feito o pedido de uma nova correção em meu gabarito, sendo constatado o erro de correção peço que incluam a nota do 
titulo enviado equivalendo a dois pontos acressidos na nota. obrigada 
Resposta:  
INDEFERIDO. Candidata não obteve nota para aprovação e os títulos não foram avaliados.  
   
Número do Protocolo: 20180315.006.239272.025.0000000623-11 
Recurso:  
Gostaria de possível que analizassem 2 questões da prova coloquei no gabartio não foram consideradas! 1 de português e 1 de 
matemática! 
Resposta:  
INDEFERIDO. Os pontos divulgados pelo Edital 010 - Resultado Preliminar correspondem com a nota alcançada pela candidata, 
conforme sua Folha de Resposta. 

 
 

Pitangueiras, PR, em 07 de junho de 2018. 
 
Antônio Edson Kolachinski 
Prefeito 
 
 
Eliane Cristina Lenharo        Fabiana Gonçalves     Marcos Caliani 
Presidente da Comissão       Secretária         Membro 
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