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CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 5ª REGIÃO - CRB-5 (BAHIA/SERGIPE) 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE VAGA E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  

PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 
 

JUSTIFICATIVAS DE ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE GABARITO E RESULTADOS DE RECURSOS 
Prova Objetiva 

(aplicação: 06 de outubro de 2019) 
 

1 DAS JUSTIFICATIVAS DE ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE GABARITO DA PROVA OBJETIVA  
1.1 Relação geral de alteração/anulação de gabarito, na seguinte ordem: cargo (código), área de conhecimento, número do item, 
parecer e justificativa. 
 
a) BIBLIOTECÁRIO-FISCAL (CÓDIGO 400)  
Área: Conhecimentos Complementares 
Item: 68 
Parecer: alterado para “E” (errado). 
Justificativa: Houve erro material na divulgação do gabarito. A afirmativa: “O regime geral de previdência social será aplicado, 
exclusivamente, ao servidor ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração.” leva a interpretação 
que o regime geral de previdência social será aplicado apenas o servidor ocupante de cargo em comissão, não existindo a possibilidade 
de sua aplicação para outros. Contudo, o § 13 do art. 40 da Constituição Federal dispõe: “Ao servidor ocupante, exclusivamente, de 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, 
aplica-se o regime geral de previdência social.” Dessa forma, é possível observar que há possibilidade de aplicação do regime geral de 
previdência social para cargo temporário e emprego público, o que torna a assertiva incorreta. O gabarito deve ser alterado, 
mantendo-se a validade do item. 
 
1.2 Os candidatos que solicitaram alterações de gabarito em seus recursos, conforme descrito nas justificativas de alteração/anulação 
de gabarito, tiveram os recursos deferidos. Os demais recursos foram indeferidos.  
 
2 DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 
2.1 Relação dos candidatos que tiveram os recursos deferidos pela banca examinadora na seguinte ordem: cargo (código), número 
do item e número de inscrição em ordem crescente. 
a) BIBLIOTECÁRIO-FISCAL (CÓDIGO 400)  
Item 68: 472.01729866/0 
 
2.2 Relação dos candidatos que tiveram os recursos indeferidos pela banca examinadora, por apresentarem argumentação 
inconsistente, na seguinte ordem: cargo (código), número do item e número de inscrição em ordem crescente. 
a) BIBLIOTECÁRIO-FISCAL (CÓDIGO 400)  
Item 5: 472.01729866/0 
Item 32: 472.01729866/0 
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