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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA
ANÁLISE DAS ATAS DE APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA REFERENTE AO TESTE

SELETIVO ABERTO PELO EDITAL N.o 055/2014.

Aos 22 (vinte dois) dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, na sala do Setor de Recrutamento e
Seleção do Departamento de Recursos Humanos, 1.. andar da Prefeitura Municipal de Cascavel,
reuniram-se os membros da Comissão Organizadora de Concursos Públicos da Administração Direta do
Municípío de Cascavel, para análise das Atas da Aplicação da Prova. Nesse sentido, a comissão emite a
seguinte decisão:

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 28, ANULADA: Conforme registro em Ata constava na
questão a sigla ASC fazendo referência à sigla do cargo ACS, a situação foi considerada uma anormalidade gráfica
que poderia confundir os candidatos, razão pela qual ANULA-SE a questão;

Cargo: PROFESSOR Questão 14, ANULADA: Conforme registro em Ata as alternativas da questão eram as
seguintes: E,F,G,H estando divergentes do cartão-resposta (A,S,C,D), a situação foi considerada uma anormalidade
gráfica que poderia confundir os candidatos, razão pela qual ANULA-SE a questão;

Cargo: PROFESSOR Questão 16, MANTIDA: Conforme registro em Ata no final do enunciado da questão há um
ponto de interrogação indevido, porém conforme decisão da Comissão Organizadora o erro gráfico não atrapalhou a
compreensão da questão, razão pela qual a questão será MANTIDA;

Cargo: AGENTE DE APOIO Inscrição n.•: 8026, NÃO CORREÇÃO DA PROVA: Conforme registro em Ata a
candidata entregou seu cartão-resposta aos fiscais e deixou a sala em definitivo, no entanto, a candidata não o
assinou no local determinado, tendo retornado á sala para assiná-lo. Considerando que a assinatura do cartão-
resposta é de inteira responsabilidade do candidato e que conforme subitem 3.2.14 para efeitos de correção da prova
objetiva o cartão-resposta será considerado como único e definitivo documento. Considerando ainda, que não é
permitido privilegiar candidatos, com base nos principios da isonomia e legalidade, o cartão-resposta da candidata
NÃO SERÁ CORRIGIDO.
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