
    

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSO CONTRA O RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS 

 DO PÚBLICO Nº 002/2019   

   

O Senhor Pedro Ferronatto, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte-MT, através da Comissão 
Organizadora do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 323/2019, no uso de suas atribuições 

legais, em cumprimento ao disposto no artigo 37, incisos I, II e VIII da Constituição Federal, Lei Municipal 
nº 2, de 05 de Janeiro de 2005 e demais leis municipais e suas alterações posteriores, RESOLVEM, 
divulgar a DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSO CONTRA O RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS 

 DO PÚBLICO Nº 002/2019.  

 

RECURSO INSCRIÇÃO NOME DETALHES RESPOSTA SITUAÇÃO 

4954 1713 

EDMAURO 
DIER DIAS 
NASCIMENTO 

Requeiro publicização dos 
cartões de respostas e dos 
diplomas de pós graduação 
dos 5 primeiros candidatos. 
 
 
 
O município de Ipiranga do 
Norte e sua contratada por 
este certame tem a 
obrigação constitucional 
(CF, art. 37, caput) em 
divulgar documentos de 
interesse público (princípio 
da publicidade), corolário 
dos princípio da legalidade 
e da moralidade na 
administração pública, 
presentes também na lei 
federal que rege as 
licitações públicas. 
 
 
 
Att, Edmauro Dier Dias 
Nascimento 

Tanto o cartão resposta 
quanto os certificados, 
são documentos 
personalíssimos, com 
direito a acesso apenas 
o candidato. O cartão 
resposta pode ser 
acessado com login e 
senha na àrea do 
canditado. Quanto a 
publicidade dos atos, 
estes foram cumpridos 
dentro da legalidade. INDEFERIDO 

4934 423 

KÁRITA 
CRISTINA 
FERREIRA DE 
ALMEIDA 

Bom dia . 
 
Houve  um equívoco no 
'RESULTADO PRELIMINAR - 
APÓS GABARITO 
DEFINITIVO' na contagem 
dos pontos feitos por mim 
em português, no edital e 
em uma de suas 
retificações, cada questão 
tem o peso de 3 pontos, 
acertei 4 questões e minha 
nota na matéria foi 10. 

Nota-se que a candidata 
não tomou 
conhecimento da 
Terceira retificação, 
publicada no dia 
06/02/2020, conforme 
anexo. 
 
O documento 
estabelece a pontuação 
para todas as matérias, 
na prova objetiva de 
Professor de Pedagogia INDEFERIDO 



    

 

Observando que não há no 
cronograma, recurso para o 
'RESULTADO PRELIMINAR - 
APÓS GABARITO 
DEFINITIVO', venho através 
deste, como já fiz no 'FALE 
CONOSCO',  informar o 
equívoco. 
 
Desde já agradeço .  

- Educação Infantil. 
 
Sendo assim confirma-
se os quatro acertos da 
candidata, somando-se 
ainda 01 questão 
anulada, totalizando 10 
pontos. 

4935 1303 
RINALDO 
BALZON 

Minha pontuação geral é 84 
na prova favor verificar 
espelho. Mais 0,5 de pós 
graduação. 

A Banca informa que foi 
realizado a recontagem 
dos pontos do 
candidato e o mesmo 
possui a pontução 
apresentada em 
classificação preliminar, 
qualquer dúvida, o 
cartão resposta esta 
dísponível no login e 
senha para consulta e 
extinção de qualquer 
dúvida ainda existente. 
 
Informamos ainda que a 
pontuação de títulos 
esta adicionada para o 
candidato, coforme 
título apresentado. INDEFERIDO 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

Ipiranga do Norte-MT, 23 de março de 2020.   

   

   

   

_____________________________               

                 Pedro Ferronato   

                 Prefeito Municipal    


