NOTA EXPLICATIVA AO EDITAL Nº 016 DE 09 DE OUTUBRO DE 2019.
NOVA PROSPECTIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME, estabelecida à Quadra 305 Sul, AV LO
5, LT 25, Plano Diretor Sul, Palmas-TO , inscrita no CNPJ sob o n° 10.756.354/0001-14, contratada
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ-TO para prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO, apresenta a seguir as NOTAS EXPLICATIVAS AO EDITAL Nº 016 DE 09 DE OUTUBRO DE
2019, que retifica o Edital nº 014 de 07 de outubro de 2019, conforme segue:
CARGO: 104 – VIGIA/GUARDA
Foi necessário proceder à alteração da classificação dos candidatos inscritos no cargo 104 –
VIGIA/GUARDA pelos seguintes motivos:
a) em virtude da mudança do resultado do gabarito das questões 11 e 15: foi divulgado
erroneamente no “gabarito definitivo”, através do Edital nº 014, o resultado das questões como
“N” (nula), sendo que deveriam ter sido mantidos os mesmo resultados divulgados
preliminarmente no Edital nº 012, vez que as respostas corretas são as alternativas “D” e “A”,
respectivamente. Tal situação foi oportunamente corrigida no Anexo I do Edital nº 016, com os
mesmos resultados do Edital nº 012, e atestamos que o resultado incorreto destas duas questões
divulgado do Edital nº 014, como “N” (nulas) não influenciou na pontuação e classificação dos
candidatos, vez que a contagem dos pontos, através da leitura informatizada dos respectivos
cartões de respostas, foi programada com as alternativas corretas, ou seja, “D” para a questão 11 e
“A” para a questão 15.
b) em virtude da mudança do resultado do gabarito da questão 24: foi divulgado erroneamente
no “gabarito definitivo” o resultado da questão como “N” (nula). O resultado divulgado
preliminarmente no Edital nº 012 seria a alternativa “D”, mas, após a análise conclusiva dos
recursos foi constatado que o resultado correto da questão é a alternativa “B”. Tal situação foi
corrigida no Anexo I do Edital nº 016. Assim, uma vez que não ocorreu anulação da questão e sim a
alteração do seu resultado (de B para D), processou-se a recontagem dos pontos de todos os
candidatos e, consequentemente, aqueles que não marcaram a alternativa “B” tiveram a
pontuação reduzida em 2,5 pontos (pontuação unitária desta questão).
CARGO: 203 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
A reclassificação dos candidatos inscritos no cargo de Assistente Administrativo ocorreu em função
da nota da candidata POLIANA RIBEIRO QUINTANILHA, inscrição 31264, ter sido computada
erroneamente como 74 (setenta e quatro) pontos, classificada na primeira colocação. Isto porque,
logo após a divulgação do resultado preliminar, a própria banca examinadora do concurso
identificou o erro, sendo apurada a pontuação correta da candidata em 29 pontos, ocasionando,
por consequência, na realocação da candidata da posição de primeira classificada para a posição de
nonagésima quarta. Por esta razão houve a reclassificação dos demais candidatos. Foi corrigido
ainda o resultado dos candidatos aprovados, onde constavam 02 (dois) aprovados passou-se para

03 (três) aprovados visto que nenhum dos candidatos inscritos como portadores de deficiência
obtiveram pontuação suficiente para ser aprovado, sendo sua vaga disponibilizada para as vagas de
ampla concorrência.
CARGO: 204 – FISCAL ARRECADADOR
A alteração da classificação dos candidatos inscritos no cargo 204 – FISCAL ARRECADADOR,
promovida pelo Anexo II do Edital nº 016, ocorreu em razão da pontuação não contemplar a
anulação das questões 36 e 37, divulgada no Edital nº 014 (Gabarito Definitivo e Resultado
Preliminar da Prova Objetiva). Tal anulação se deu em virtude do julgamento dos recursos
divulgados no Edital nº 013. Assim, quando a falha foi identificada logo após a publicação do Edital
14 (Gabarito Definitivo e Resultado Preliminar da Prova Objetiva), procedeu-se à atribuição dos
pontos das duas questões anuladas a todos os candidatos, conforme determina o item 5.3.1 do
Edital nº 001/2019 que institui o Concurso Público de Brejinho de Nazaré. Desta forma, os
candidatos que acertaram a questão 36 e/ou 37, conforme o gabarito preliminar, divulgado no
Edital nº 012, não teve acrescidos os pontos decorrentes da anulação da referida questão, ao passo
que, os candidatos que não tinham acertado a mesma questão 36 e/ou 37, tiveram a pontuação
acrescida em 4,5 pontos para cada uma delas.
CARGO: 206 – PROFESSOR NÍVEL 1
A alteração da classificação dos candidatos inscritos no cargo 206 – PROFESSOR NÍVEL 1, ocorreu
em razão da pontuação não contemplar o resultado da anulação da questão nº 36, divulgada
corretamente tanto no Edital nº 012 (gabarito preliminar) quanto nº 014 (gabarito definitivo).
Quando o fato foi identificado, logo após a publicação do Edital nº 14, procedeu-se a atribuição dos
pontos da questão a todos os candidatos, conforme item 5.3.1 do Edital nº 001/2019, sendo que
não foi alterada nenhuma ordem de classificação dos candidatos, mas, apenas, o total de pontos de
cada candidato. Em consequência disso e como não houve aprovados nas vagas destinadas aos
portadores de deficiência (duas vagas), procedeu-se à mudança de situação definida no item 9.5 do
Edital nº 001/2019, sendo alguns candidatos naturalmente elevados à situação de
“CLASSIFICADOS”, “CADASTRO RESERVA” e “APROVADO”.
CARGO: 302 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
A situação da candidata ROSANA ARAÚJO SOUSA, inscrição nº 31791, classificado na 3ª (terceira)
posição quando da publicação do Edital nº 14, foi alterada, nesse último Edital nº 016, de
CADASTRO RESERVA para ELIMINADO uma vez que a candidata obteve a pontuação de 48
(quarenta e oito) pontos. Já o candidato GIANO SOUZA DA COSTA, inscrição 31780, teve a situação
de CADASTRO RESERVA, alterado para APROVADO em função de que os candidatos inscritos como
portadores de deficiência não obtiveram pontuação suficiente para ser aprovados. Novamente esta
Banca Examinadora atendeu à determinação prevista no item 9.5 do Edital nº 001/2019.
CARGO 401 – ASSISTENTE SOCIAL
A reclassificação dos candidatos inscritos no cargo de Assistente Social ocorreu em função da nota
da candidata MARIA LÚCIA BATISTA RIOS, inscrição 31264, ter sido computada erroneamente como

78 (setenta e oito) pontos, classificada na primeira colocação com situação de APROVADO. Após a
divulgação do resultado preliminar (Edital nº 014) identificou-se o erro e foi recalculado a
pontuação da candidata onde apurou-se a pontuação correta de 38 (trinta e oito) pontos,
ocasionando daí a saída da candidata da situação APROVADO, classificada em 1º (primeiro)
colocada, para a situação de ELIMINADO, na sétima colocação. Por esta razão houve a
reclassificação dos demais candidatos. Como nenhum candidato atingiu a pontuação mínima de 50
(cinquenta) pontos, consequentemente todos os candidatos deste cargo foram considerados
ELIMINADOS.
CARGO 402 – ENFERMAGEM
A situação da candidata THALITA ALVARES TEIXEIRA, inscrição 30370, foi alterada de ELIMINADO
para CLASSIFICADO, visto que a candidata obteve a pontuação de 51,5 (cinquenta e um, vírgula
cinco) pontos.
CARGO 403 – FARMACÊUTICO
A situação dos candidatos: WILSON HENRIQUE GONÇALVES PESSOA, inscrição 29940; FÁBIO
BULZATTO SAQUETIM, inscrição 31190; ARISTIANE DIAS DOS SANTOS, inscrição 31441, tiveram a
situação alterada de ELIMINADO para CLASSIFICADO, visto que os mesmos obtiveram pontuação
igual ou maior que 50 (cinquenta) pontos.
CARGO 404 – INSPETOR DE OBRAS
A situação dos candidatos: RAFAEL MORENO DE SOUZA, inscrição 30856; WESLEY DIAS SOBRINHO,
inscrição 30575; GEOVANNY DA SILVA GUILHERME, inscrição 29366; AFELÂNIO DOS SANTOS
GOMES, inscrição 31319 e JULLIANA NOGUEIRA AIRES, inscrição 30202, tiveram a situação alterada
de ELIMINADO para CLASSIFICADO, visto que os mesmos obtiveram pontuação igual ou maior que
50 (cinquenta) pontos.
CARGO 406 – ODONTÓLOGO
A situação dos candidatos: JÉSSICA JARENKO DA SILVA, inscrição 30000; POLLYANA LOPES
JUNQUEIRA, inscrição 31818 e KARINA DE OLIVEIRA PERES, inscrição 32013, tiveram a situação
alterada de ELIMINADO para CLASSIFICADO, visto que os mesmos obtiveram pontuação igual ou
maior que 50 (cinquenta) pontos.
Atenciosamente,
Palmas - TO, aos 10 dias do mês outubro de 2019.

PRISCILA DE OLIVEIRA FRASCARELI
Representante

