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EDITAL DE SELEÇÃO N° 001/2023 
 

EDITAL COMPLEMENTAR 02/2023 

Dispõe sobre recurso contra as questões 
duvidosas da prova do processo seletivo 
simplificado 2023 – edital de seleção n° 
001/2023, com vista à contratação de 
Agentes Comunitários de Saúde por tempo 
determinado, para atender às 
ações/atividades temporárias de Saúde 
Comunitária, nos termos da Lei Municipal 
nº. 1.261/2021.  

 

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público para 
conhecimento dos interessados, o INDEFERIMENTO da solicitação de revisão a preenchimento de 
prova no Processo Seletivo Simplificado 2023 – Edital n° 001/2023. 

 

A candidata em seu recurso aduz o a seguir transcrito: “No momento que eu estava passando 
as respostas para o cartão respostas, eu estava selecionando com um X, porém na questão n° 10, eu 
acabei colocando um X na alternativa “C” porém foi equivocadamente, e para tentar corrigir o meu 
erro que não intencional, eu comecei a preencher pintando todo o quadrinho, e preenchi a questão 10 
a opção “A”, espero que considerem, por favor.” 

 

Diante da situação a Comissão Seletiva Municipal realizou minuciosa análise do edital e 
verificou-se que o recurso interposto pela candidata não atende ao subitem 6.1.2 e itens 6.5 e 6.10 que 
dispõem:  

6.1.2 Etapa objetiva. Esta etapa será composta de 20 
(vinte) questões objetivas sendo: 08 (oito) questões de 
conhecimentos específicos à função de Agente 
Comunitário de Saúde, 04 (quatro) questões de Língua 
Portuguesa, 04 (quatro) questões de Matemática, 04 
(quatro) questões de Conhecimentos Gerais. Cada 
questão terá 04 (quatro) opções de respostas (A, B, C, 
D), com apenas uma correta, no valor de 1,0 (um) ponto 
para cada acerto.  
 

6.5 Para correção da prova serão consideradas apenas as 
respostas transferidas para o Cartão de Respostas. 
6.10 Será de inteira responsabilidade do candidato o 
preenchimento correto do Cartão de Respostas, que será 
o único documento válido para efeito de correção da 
prova. 
 
 

É notório que houve um equívoco por parte da candidata ao preencher duas alternativas na 
mesma questão no cartão respostas. Neste caso, é de inteira responsabilidade da candidata o 
preenchimento do cartão de respostas e para fins de correção considera-se apenas uma alternativa 
correta, em razão de haver mais de uma alternativa marcada a pontuação da questão é zerada. 

Diante do exposto, julga-se IMPROCEDENTE o recurso interposto. 
 

 

Carlinda, 09 de março de 2023. 
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