
 

  
 
 

Cuiabá/MT, 29 de Junho de 2016. 
 

À  
Comissão de Processo Seletivo (Edital nº 001/2016) 
Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT. 
  

Referente: Parecer sobre Recursos – Resultado Parcial.  
 
Prezados Senhores.  
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de 

candidatos quanto à divulgação do Resultado Parcial, referente ao Concurso Público desta 
Prefeitura. 
 

Candidato Inscrição Cargo 

Bruna Larissa Visenssott 001.030 Técnico Desenvolvimento Infantil 

Trata-se de recurso contra a pontuação atribuída ao candidato. A candidata teve 02 acertos 
(Português – 10 pontos); 04 acertos (Matemática – 20 pontos) e 10 acertos (Específica – 50 
pontos), totalizando 80 pontos a nota final. A pontuação de cada Questão é 05 pontos. Após 
reanálise da folha de respostas do candidato retifica-se a nota atribuída por haver divergência 
na correção. A candidata poderá retirar copia do cartão resposta junto a comissão de 
Concurso.  
  

Candidato Inscrição Cargo 

Lícia Rodrigues de Oliveira 002.510 Técnico Desenvolvimento Infantil 

Trata-se de recurso contra a pontuação atribuída ao candidato. A candidata teve 03 acertos 
(Português – 15 pontos); 00 acerto (Matemática – 00 pontos) e 07 acertos (Específica – 35 
pontos), totalizando 50 pontos a nota final. A pontuação de cada Questão é 05 pontos. Após 
reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota atribuída por não haver 
divergência na correção. A candidata poderá retirar copia do cartão resposta junto a comissão 
de Concurso.  
 

Candidato Inscrição Cargo 

Willian Leal de Souza 000.730 Fiscal de Obras e Posturas 

Trata-se de recurso contra a pontuação atribuída ao candidato. O candidato não assinou a 
folha de respostas conforme previsto no item 5.1.7 do Edital de Processo Seletivo 
Simplificado. “O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal 
o Cartão de Respostas, devidamente assinado no local indicado”. Após reanálise da folha de 
respostas do candidato ratifica-se a nota atribuída por não haver divergência na correção. O 
candidato poderá retirar copia do cartão resposta junto a comissão de Concurso.  
 
 
 
 



 

 
 
 

Candidato Inscrição Cargo 

Zilá dos Anjos Ferreira 005.400 Professor – I (Pedagogia) 

Trata-se de recurso contra a pontuação atribuída ao candidato. A candidata teve 01 acerto 
(Português – 05 pontos); 01 acerto (Matemática – 05 pontos) e 06 acertos (Específica – 30 
pontos), totalizando 40 pontos a nota final. A pontuação de cada Questão é 05 pontos. Após 
reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota atribuída por não haver 
divergência na correção. A candidata poderá retirar copia do cartão resposta junto a comissão 
de Concurso.  
 
Atenciosamente, 
 
 

EXATA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 
WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS 

Administrador/Contador/Consultor  
CRA/MT: 4.209 – CRA/MG: 48.168-S 

 
 


