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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 – PMA 

EDITAL 010/2020 
JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

 

A Prefeitura Municipal de Areal (RJ) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público decisão do 

julgamento dos recursos alusivos ao resultado preliminar da prova objetiva, interpostos pelos candidatos(as) abaixo 

relacionados nos termos do Edital 001/2019, publicado em 11 de outubro de 2019, que divulga e estabelece normas para 

a abertura do Concurso Público 001/2019 da Prefeitura Municipal de Areal/RJ.  
 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Nº de Inscrição  Nome da Candidata 

001730 LUCIENE SANTOS FÉLIX FERREIRA BARROS 

Pedido: Solicita revisão de pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Verificadas as razões recursais e reanalisado o cartão de respostas da recorrente, não foi constatado 

nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva, a saber:  

− Língua Portuguesa: 12,0 (doze) pontos. 

− Matemática: 10,0 (dez) pontos. 

− Conhecimentos Específicos: 27,0 (vinte e sete) pontos. 

− Total de pontos: 49,0 (quarenta e nove) pontos. 
 

Portanto, não há nenhum erro nas notas divulgadas e para que não possa restar dúvidas, encontra-se disponibilizado 

para consulta, na página do concurso, o ESPELHO E RESUMO DO CARTÃO DE RESPOSTAS, para acessá-lo o candidato 

poderá acessar o link abaixo:  

< https://www.gualimpconsultoria.com.br/concurso/concurso.asp?id_concurso=116 >   
 

Portanto, RESULTADO INALTERADO 

 

CARGO: BIÓLOGO 

Nº de Inscrição  Nome do Candidato 

000019 LEONARDO ARAUJO TERRA 

Pedido: Solicita revisão de questão de número 21 da prova de Conhecimentos Específicos. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Informamos que o solicitado pelo requerente é improcedente, uma vez não corresponde à fase recursal 

ora instaurada, sendo que esta fase recursal se destina a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado 

preliminar das notas da prova objetiva. Oportunamente reafirmamos que se mantém a decisão proferida e já publicada 

no Edital 008/2019, em conformidade com a análise dos recursos impetrados pelos candidatos nos termos editalícios 

(item 11.1 do edital 001/2019). 

Portanto, RESULTADO INALTERADO 

 

https://www.gualimpconsultoria.com.br/concurso/concurso.asp?id_concurso=116
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CARGO: CONTADOR 

Nº de Inscrição  Nome do Candidato 

003524 VAGNER VIEIRA ESTEVES 

Pedido: Solicita revisão de questão de número 22 da prova de Conhecimentos Específicos. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Informamos que o solicitado pelo requerente é improcedente, uma vez não corresponde à fase recursal 

ora instaurada, sendo que esta fase recursal se destina a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado 

preliminar das notas da prova objetiva. Oportunamente reafirmamos que se mantém a decisão proferida e já publicada 

no Edital 008/2019, em conformidade com a análise dos recursos impetrados pelos candidatos nos termos editalícios 

(item 11.1 do edital 001/2019). 

Portanto, RESULTADO INALTERADO 

 

 

CARGO: ENFERMEIRO AMBULATORIAL (PSF) 

Nº de Inscrição  Nome da Candidata 

004898 AMANDA DA CUNHA MOREIRA 
 

 

Pedido: Solicita revisão de sua pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Verificadas as razões recursais e reanalisado o cartão de respostas da recorrente, não foi constatado 

nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva, a saber:  

− Língua Portuguesa: 12,0 (doze) pontos. 

− Saúde Pública: 10,0 (dez) pontos. 

− Conhecimentos Específicos: 27,0 (vinte e sete) pontos. 

− Total de pontos: 49,0 (quarenta e nove) pontos. 
 

Portanto, não há nenhum erro nas notas divulgadas e para que não possa restar dúvidas, encontra-se disponibilizado 

para consulta, na página do concurso, o ESPELHO E RESUMO DO CARTÃO DE RESPOSTAS, para acessá-lo o candidato 

poderá acessar o link abaixo:  

< https://www.gualimpconsultoria.com.br/concurso/concurso.asp?id_concurso=116 >   
 

Portanto, RESULTADO INALTERADO 

 

CARGO: FISCAL DE OBRAS/POSTURAS 

Nº de Inscrição  Nome do Candidato 

003718 UILLIANS BRETAS DA SILVA 
 

Pedido: Solicita revisão de questão de número 18 da prova de Noções Básicas de Informática. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Informamos que o solicitado pelo requerente é improcedente, uma vez não corresponde à fase recursal 

ora instaurada, sendo que esta fase recursal se destina a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado 

https://www.gualimpconsultoria.com.br/concurso/concurso.asp?id_concurso=116
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preliminar das notas da prova objetiva. Oportunamente reafirmamos que se mantém a decisão proferida e já publicada 

no Edital 008/2019, em conformidade com a análise dos recursos impetrados pelos candidatos nos termos editalícios 

(item 11.1 do edital 001/2019. 

Portanto, RESULTADO INALTERADO 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Nº de Inscrição  Nome do Candidato 

002024 RAFAEL OLIVEIRA DA ROCHA BRANCO 
 

Pedido: Solicita revisão das questões números 14 e 38. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Informamos que o solicitado pelo requerente é improcedente, uma vez não corresponde à fase recursal 

ora instaurada, sendo que esta fase recursal se destina a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado 

preliminar das notas da prova objetiva. Oportunamente reafirmamos que se mantém a decisão proferida e já publicada 

no Edital 008/2019, em conformidade com a análise dos recursos impetrados pelos candidatos nos termos editalícios 

(item 11.1 do edital 001/2019). 

Portanto, RESULTADO INALTERADO 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Nº de Inscrição  Nome da Candidata 

004090 TARINI DE SOUZA FARIA 
 

Pedido: Solicita a revisão da troca do gabarito da questão de número 38. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Informamos que o solicitado pela requerente é improcedente, uma vez não corresponde à fase recursal 

ora instaurada, sendo que esta fase recursal se destina a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado 

preliminar das notas da prova objetiva. Oportunamente reafirmamos que se mantém a decisão proferida e já publicada 

no Edital 008/2019, em conformidade com a análise dos recursos impetrados pelos candidatos nos termos editalícios 

(item 11.1 do edital 001/2019), caso alterado o gabarito pela Banca Examinadora, de ofício ou por força de provimento 

de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito, conforme item 11.10 do edital 001/2019. 

Portanto, RESULTADO INALTERADO 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

Nº de Inscrição  Nome do Candidato 

004516 HUMBERTO GRIPP DE FARIA 
 

Pedido: Solicita revisão da questão número 28 da prova de Conhecimentos Específicos. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Informamos que o solicitado pelo requerente é improcedente, uma vez não corresponde à fase recursal 

ora instaurada, sendo que esta fase recursal se destina a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado 

preliminar das notas da prova objetiva. Oportunamente reafirmamos que se mantém a decisão proferida e já publicada 
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no Edital 008/2019, em conformidade com a análise dos recursos impetrados pelos candidatos nos termos editalícios 

(item 11.1 do edital 001/2019).  

Portanto, RESULTADO INALTERADO 

 

 

CARGO: Professor de Ens. Fund. (6º ao 9º ano) – GEOGRAFIA 

Nº de Inscrição  Nome da Candidata 

001596 JULIANA PEREIRA DE MATTOS 
 

Pedido: Solicita revisão de sua pontuação. 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Verificadas as razões recursais e reanalisado o cartão de respostas da recorrente, não foi constatado 

nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Preliminar da Prova Objetiva, a saber:  

− Língua Portuguesa: 10,0 (dez) pontos. 

− Conhecimentos Pedagógicos: 6,0 (seis) pontos. 

− Conhecimento Específico: 33,0 (trinta e três) pontos. 

− Total de pontos: 49,00 (quarenta e nove) pontos. 
 

Portanto, não há nenhum erro nas notas divulgadas e para que não possa restar dúvidas, encontra-se disponibilizado 

para consulta, na página do concurso, o ESPELHO E RESUMO DO CARTÃO DE RESPOSTAS, para acessá-lo o candidato 

poderá acessar o link abaixo:  

< https://www.gualimpconsultoria.com.br/concurso/concurso.asp?id_concurso=116 >   
 

Portanto, RESULTADO INALTERADO 

 
 

Areal (RJ), 03 de janeiro de 2020. 
 
 

 

Flávio Magdalena Bravo 

Prefeito Municipal de Areal/RJ 
 
 

Marcos André Lima Nogueira 
Presidente da Comissão de Concurso 
Portaria Municipal nº 179/2017/GP 

 
 

Antônio José Gonçalves de Siqueira 
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic 

Administrador - CRA – ES nº 722 

 

https://www.gualimpconsultoria.com.br/concurso/concurso.asp?id_concurso=116

