
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

COMISSÃO DE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº
01/2019

A COMISSÃO DE TESTE SELETIVO da PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL, Estado de
Mato Grosso, designada pela Portaria nº 046/2019 de 07/03/2019, neste ato representada pela
Presidente abaixo subscrita, no uso de suas atribuições legais e regulamentares; e,

Considerando que, no prazo regulamentar estipulado, houve apreciação de recursos interpostos por
duas candidatas quanto aos gabaritos preliminares, os quais ficaram assim decididos:

I – Recurso da candidata Elaine Prado da Cruz Serena, referente a questão nº 04 da prova de
português, relativa ao cargo de Professor Graduado 20H (Pedagogo), questionando sobre erro ou
omissões nos cadernos de provas de múltipla escolha..

Quanto a este recurso, a Comissão de Teste Seletivo examinou-o e decidiu pelo indeferimento do
mesmo, pela seguinte razão:

a) O formulário do Recurso não foi preenchido corretamente. Outrossim, a justificativa não
apresenta um recurso claro e objetivo, entendemos que a questão está correta e que
possui sim a expressão em destaque evidenciado pelo uso das aspas. A definição sobre o
uso das aspas é encontrada no site: https://duvidas.dicio.com.br/aspas-o-que-e-como-usar/.

II – Recurso da candidata Elaine Prado da Cruz Serena, referente a questão nº 05 da prova de
português, relativa ao cargo de Professor Graduado 20H (Pedagogo), questionando sobre erro ou
omissões nos cadernos de provas de múltipla escolha.

Quanto a este recurso, a Comissão de Teste Seletivo examinou-o e decidiu pelo indeferimento do
mesmo, pela seguinte razão:

a) O formulário do Recurso não foi preenchido corretamente. Outrossim, a justificativa não foi
explicitada de acordo com o que pede o edital, o formulário tem um espaço para
preenchimento do recurso de forma objetiva.

III – Recursos da candidata Grazieli Barbieri, inscrita ao cargo de Agente de Desenvolvimento da
Educação Especial, referente às seguintes questões:

III-A: Questão nº 05, da prova de português, em que a candidata questiona a expressão sublinhada
“E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais” e defende que a resposta do gabarito preliminar
estaria incorreta.

Quanto a este recurso, a Comissão de Teste Seletivo examinou-o e decidiu pelo indeferimento do
mesmo, pelas seguintes razões:

a) A questão foi analisada e não foi encontrado erro na classificação da figura de linguagem
aplicada, tanto que muitos sites voltados para a área de educação defendem a resposta do
gabarito preliminar como sendo correta.

III-B: Questão nº 28, da prova de conhecimentos gerais, em que a candidata questiona o que
considera “como sendo incorreta a formulação da pergunta e defende que há varias respostas
corretas” sugerindo assim que há possibilidade para anulação da questão.



Quanto a este recurso, a Comissão de Teste Seletivo examinou-o e decidiu pelo indeferimento do
mesmo, pela seguinte razão:

a) Foi analisada a questão e está elaborada de forma correta. A afirmação de que o Brasil faz
fronteira com todos os países da América do Sul possui vírgula após a palavra sul indicando
que há algo mais na questão, exceções por exemplo.

Por fim, diante do acima exposto, a Comissão de Teste Seletivo;

RESOLVE:

Art. 1º. Publicar, em caráter definitivo, os Gabaritos referentes as provas realizadas no dia 23 de
abril de 2019, do Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2019 da Prefeitura Municipal de União do Sul,
na forma do Anexo Único deste Edital Complementar.

Parágrafo Único. Com a publicação na forma do caput deste artigo, os gabaritos passam a ser
definitivos para efeito de correção das provas.

Art. 2º. Este Edital Complementar Nº 03 ao Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2019
entra em vigor na data de 03 de maio de 2019, mediante publicação no sítio eletrônico do município
(www.uniaodosul.mt.gov.br).

União do Sul – MT, 03 de maio de 2019.

FABIANA APARECIDA SCHENATTO
Presidente da Comissão de Teste Seletivo


