
          

     ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
EDITAL 10 – DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS SOBRE A 1ª. ETAPA DO CONCURSO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso 
Público - COCP, nomeada pelo Decreto n.º 021-A/11, torna público as decisões dos recursos sobre a 
1ª etapa, da seguinte forma: 
 
1. Após examinados os recursos apresentados na primeira etapa do concurso foram proferidas as 
seguintes decisões: 

 

INSC CARGO RESUMO DAS ALEGAÇÕES RESULTADO DO JULGAMENTO 
13189 Auxiliar de 

Serviços 
Gerais I 

Alega que não recebeu a nota na 
publicação dos gabaritos; Diz que 
tem o ensino médio e que não 
teve como questionar os 
resultados porque não foi 
entregue o caderno de provas; 
que procurou o Ministério 
Público e foi orientada em 
recorrer do gabarito e ter acesso 
a prova. Alega que caso não 
houver solução continuará 
procurando o Ministério Público. 
 

INDEFERIDO – Ao contrário do que alega a Recorrente o 
caderno de prova ficou à disposição dos candidatos a partir 
do dia seguinte à realização das provas objetivas. No tocante 
ao caderno de prova houve previsão  no item 10.20 do Edital. 
A Recorrente não impugnou nenhuma questão dos gabaritos. 
O direito de reclamar no Ministério é de todos os cidadãos.  
O cartão-resposta é  disponibilizado à Recorrente. Recurso 
Indeferido. 

13281 Auxiliar de 
Serviços 
Gerais I 

Requer revisão do cartão-
resposta. 

INDEFERIDO – Após  a revisão do cartão-resposta constatou-
se que o Recorrente obteve 40 pontos não alcançado nota 
para classificação. A cópia do cartão é disponibilizada para 
conferência pelo candidato.  

12035 Auxiliar de 
Serviços 
Gerais I 

Requer a classificação na prova 
objetiva. 

INDEFERIDO – Após  a revisão do cartão-resposta constatou a 
COCP  que o Recorrente obteve 40 pontos não alcançado 
nota para classificação. A cópia do cartão é disponibilizada 
para conferência pelo candidato.  

13332 Auxiliar de 
Serviços 
Gerais I 
 

Alega ter acertado 9 questões na 
prova de Português obtendo 18 
pontos.  

INDEFERIDO – Após  a revisão do cartão-resposta constatou 
que o candidato teve acerto de apenas 8 questões na prova 
de Português. A cópia do cartão é disponibilizada para 
conferência pelo candidato 

10781 
 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais I 
 

Alega ser membro da Igreja do 
7º. Dia de Caldas  e de acordo 
com os princípios de sua religião 
não pode exercer nenhuma 
atividade antes do Por do Sol aos 
sábados.  

DEFERIDO – Após examinar a pretensão do Recorrente 
resolve a COCP  que os candidatos membros da Igreja do 7º. 
Dia deverão  realizar a prova de aptidão física a partir das 
18:00 horas do dia 04/06/11. 

10980 Auxiliar de 
Serviços 
Gerais I 
 

Alega ser membro da Igreja do 
7º. Dia de Caldas  e de acordo 
com os princípios de sua religião 
não pode exercer nenhuma 
atividade antes do Por do Sol aos 
sábados.  

DEFERIDO – Após examinar a pretensão do Recorrente 
resolve a COCP  que os candidatos membros da Igreja do 7º. 
Dia deverão  realizar a prova de aptidão física a partir das 
18:00 horas do dia 04/06/11. 

10785  Auxiliar de 
Serviços 
Gerais I 
 

Alega ser membro da Igreja do 
7º. Dia de Caldas  e de acordo 
com os princípios de sua religião 
não pode exercer nenhuma 
atividade antes do Por do Sol aos 
sábados.  

DEFERIDO – Após examinar a pretensão do Recorrente 
resolve a COCP  que os candidatos membros da Igreja do 7º. 
Dia deverão  realizar a prova de aptidão física a partir das 
18:00 horas do dia 04/06/11. 



          

 
2. O presente edital será publicado no placar da Prefeitura Municipal e nos sites de divulgação do 
certame. 
 
  Caldas Novas/GO, 02 de Junho de 2011.  

 
 

GETÚLIO ALVES DE FREITAS 
Presidente da COCP 


