PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Ação Social

RESPOSTAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS AO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2017
CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
1. Recurso improcedente referente à contagem de pontos de cursos específicos na área
para o cargo de Técnico Administrativo, pelo motivo que a Banca Examinadora
constatou que o Histórico Escolar do candidato inscrito sob o nº 013, cumpre requisito
exigido para o cargo pleiteado (Ensino Médio), porém, não é reconhecido pela Banca
Examinadora cursos específicos da área e local de atuação, como exige o item 4.22,
inciso II, do Edital 0042017.

2. Recurso improcedente referente às questões de nº 37 e 40 da prova específica de
Matemática, nível médio, pelo motivo de que a elaboradora da prova supracitada relata
que “na questão 37 o lenhador precisou fazer 5 cortes para obter os 6 pedaços. Na
questão 40 trata-se de uma aplicação de probabilidade. Isso porque, em probabilidade,
trabalhamos com os eventos chamados aleatórios e um bom exemplo de evento
aleatório é o encontro de dois gametas com determinados genes”.
Assim sendo, mantém-se para a questão 37 a resposta correta: letra C
E para a questão 40, a resposta correta: letra C
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
1. Recurso improcedente referente à questão de nº 10 da prova específica de Língua
Portuguesa, nível médio, pelo motivo de que a elaboradora da prova supracitada relata
que “toda palavra proparoxítona é acentuada, a sílaba tônica correta da palavra ínterim
é a antepenúltima sílaba in - o enunciado está pedindo a palavra destacada
incorretamente”.
a) Ínterim
Assim sendo, mantém-se para a questão 10 a resposta correta: letra A

2. Recurso improcedente referente à contagem de acertos no gabarito para o cargo de
Orientador Social, do candidato inscrito sob o nº 011, pelo motivo que a Banca
Examinadora recontou e verificou que são de fato 20 acertos. Caso o candidato queira
requisitar pessoalmente a recontagem do referido gabarito, deve apresentar-se ao
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.
3. Recurso procedente referente à contagem de tempo de serviço para o cargo de
Orientador Social, da candidata inscrita sob o nº 041.
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CARGO PSICÓLOGO
1. Recurso procedente referente às questões de nº 9 e 12 da prova de conhecimentos
específicos para o cargo de Psicólogo, pelo motivo que o elaborador da prova
supracitada relata que “na questão 9 o termo “modelação” foi erroneamente usado como
“modelagem”, alterando seu significado dentro das teorias comportamentais e,
consequentemente, tornando a alternativa errada. Na questão 12 o termo “Idoso” não foi
especificado no enunciado, podendo comprometer o entendimento do candidato sobre o
que era proposto na questão”.
Questão 9 – ANULADA
Questão 12 - ANULADA

2. Recurso improcedente referente à questão de nº 8 da prova de conhecimentos
específicos para o cargo de Psicólogo, pelo motivo que o elaborador da prova
supracitada relata que “trata-se de um edital amplo e não restritivo a teorias específicas”.
Não há possibilidade de excluir "desenvolvimento humano" e "Piaget" dos seguintes
itens do edital: "Teorias da personalidade, psicopatologia, processos psicossociais;
Teorias e técnicas psicoterápicas; (...) Atenção psicossocial à infância, adolescência,
vida adulta, idosos e família. Assistência, reinserção e reabilitação psicossocial para
pessoas com vulnerabilidade na comunidade." As teorias do desenvolvimento são,
dentro da psicologia, as ferramentas fundamentais para atendimento a públicos divididos
por faixa etária, principalmente quanto ao atendimento de crianças e adolescentes, pois
ficam claras as enormes contribuições destas teorias para o entendimento da moral,
aprendizado e, por consequência, da personalidade".
Assim sendo, mantém-se para a questão 8 a resposta correta: letra B

3. Recurso procedente referente à contagem de tempo de serviço para o cargo de
Psicólogo, da candidata inscrita sob o nº 021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Ação Social
CARGO ASSISTENTE SOCIAL
1. Recurso improcedente referente à questão de nº 2 da prova de conhecimentos
específicos para o cargo de Assistente Social, pelo motivo que a elaboradora da prova
supracitada relata que “o candidato alega que a questão possui duas respostas corretas,
pois embora a LOAS traga que o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS
está diretamente ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário também
está ligada a Secretaria da Presidência da República uma vez que seus membros são
escolhidos pelo Presidente da República.
Julgamos improcedente a contestação do Candidato, pois a Lei Orgânica da
Assistência Social Loas Traz:
Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão
superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração
Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm
mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.
Assim sendo, embora os conselheiros sejam nomeados pela Presidência
da
República, é clara a vinculação ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário,
órgão responsável pela Política Nacional de Assistência Social.
Assim sendo, mantém-se para a questão 2 a resposta correta: letra D

2. Recurso improcedente referente à questão de nº 5 da prova de conhecimentos
específicos para o cargo de Assistente Social, pelo motivo que a elaboradora da prova
supracitada relata que “o candidato alega que a resposta correta é a letra A e não a
letra B conforme publicado, pois traz exatamente o conteúdo disposto na Lei 6214/07.
Julgamos improcedente a contestação, pois no artigo 4º, inciso IV da referida lei
consta:“ família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou do
idoso: aquela cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes
seja INFERIOR a um quarto do salário mínimo”.
Portanto a questão A está incorreta uma vez que traz em seu texto renda IGUAL OU
INFERIOR a um quarto do salário mínimo.
Assim sendo, mantém-se para a questão 5 a resposta correta: letra B
3. Recurso procedente referente à questão de nº 30 da prova de legislação para o
cargo de Assistente Social.
Questão 30 – ANULADA
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4. Recurso procedente referente à contagem de tempo de serviço para o cargo de

Assistente Social, da candidata inscrita sob o nº 010.

Ibatiba, 11 de abril de 2017.
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