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ATA DE ANÁLISE DOS RECURSOS 
Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2018 – Contratação Temporária de Agentes Comunitários de 
Saúde 
 

O Município de Rio Grande da Serra, por meio de sua Comissão de Processo Seletivo da 
Secretaria Municipal de Saúde, informa que no dia 25 de abril de 2018, foram interpostos 02 (dois) 
recursos, tendo por objeto questionamento quanto às questões 06 e 18, do caderno de questões. 

 
No tocante a questão n.º 06, a Recorrente Natália Figueiredo Araujo (inscrição n.º 311), 

insurgiu-se quanto ao gabarito oficial que consta como resposta correta a alternativa “b”, ao passo 
que a candidata alega que a alternativa correta seria a “d”, ou seja, “nenhuma das anteriores”, por 
entender, em suas razões, que o resultado do cálculo seria R$ 1.601,91, não constando no gabarito 
este valor, de modo que a alternativa correta seria a “d”. 

 
Em análise, esta Comissão não acolhe as razões recursais tendo em vista que o cálculo 

apresentado pela candidata não está correto, visto que o raciocínio a ser utilizado seria o abaixo 
exposto.  

 
Esposa recebe 100%, que corresponde a 100 partes. Afonso recebe 100% + 15% = 115%, que 

corresponde a 115 partes. Logo, o montante será dividido em 215 partes (3769,20 ÷ 215 x 100) que 
dará o resultado de 1753,11, valor este correspondente ao salário da esposa. 

 
Ocorre que, em razão do recurso interposto, esta Comissão reanalisou todo cálculo da questão 

e o valor alcançado foi de exatamente 1753,116, o que poderia levar o candidato a assinalar a 
alternativa “d”, nenhuma das anteriores. Por outro lado, poderia o candidato assinalar 1753,12, tendo 
realizado o “arredondamento” do cálculo, de modo que o levaria a assinalar a alternativa “b”. 

 
Assim, para que não fosse alegado prejuízo aos candidatos, esta Comissão decidiu ANULAR a 

alternativa n.º 06. 
 
No tocante ao recurso interposto por Evelyn Diniz Freire (inscrição n.º 089), esta insurgiu-se 

quanto a questão 18, alegando que o item I, que dispõe que “a forma de viver das pessoas e suas 
crenças”, deveria ser considerada como afirmação incorreta posto não estar disposto na Lei n.º 
11350/06, a obrigatoriedade do agente comunitário de saúde ter que se atentar para as crenças do 
paciente. 

 
Mencionado recurso merece prosperar posto que o edital do concurso prevê como conteúdo 

programático a Lei n.º 11.350/2006 e suas alterações, a Política Nacional de Atenção Básica, 
especificando itens, conforme fl.43, não dispondo como sendo conteúdo programático o “Manual  , 
sendo certo que a disposição sobre se conhecer as crenças está descrita somente nesse manual e não 
na legislação exigida na prova. 
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Assim, considerando o edital, a alternativa correta seria a “c”, todavia, considerando todas as 

atribuições do Agente Comunitário de Saúde estaria correta a alternativa “d”, constante do gabarito 
oficial. 

 
Desta forma, para que não haja prejuízo aos candidatos, esta Comissão deliberou em ANULAR 

a questão. 
 
Por fim, esclarece-se que, por motivos de deslocamento da matriz de correção, tendo em vista 

que esta é realizada de forma manual, foi verificado de ofício, pela Comissão, que algumas notas 
provisórias estavam equivocadas, motivo pelo qual, será realizada dupla revisão dos gabaritos dos 
candidatos, de modo manual, sem utilização de matriz, ocasionando, assim, a alteração de notas. 

 
É o que se tem a deliberar até o momento. 

 
Rio Grande da Serra, 27 de abril de 2018. 

 
 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
 

 
 
 
 


