
EDITAL COMPLEMENTAR N° 005/2013 
 

Divulgação dos Gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
 
A Comissão de Processo Seletivo, no uso das atribuições que lhe confere e de acordo com o Edital nº 
001/2013 de Processo Seletivo, TORNA PÚBLICO: 
   
I. Divulgação do parecer sobre os recursos do Gabarito das Provas Realizadas no dia 08/09/2013. 
 

Candidato Cargo Inscrição 
Francielly Carnaúba Freitas Enfermeiro Psf 013 
Ivolnei Casanova Floriano Fiscal de Obras 103 
Marcela Teodoro de Rezende e Silva Enfermeiro Psf 023 
 
Cargo: Enfermeiro 
Questão 016 (Específica): Recurso Improcedente: O candidato não menciona claramente qual erro de 
formulação da questão. Mas foi realizada uma nova analise da questão e não foi detectado qualquer erro 
que modifique a divulgação do gabarito já divulgado. 
 
Questão 018 (Específica): Recurso Improcedente: O candidato não menciona claramente qual erro de 
formulação da questão. Mas foi realizada uma nova analise da questão e não foi detectado qualquer erro 
que modifique a divulgação do gabarito já divulgado. 
 
Questão 019 (Específica): Recurso Improcedente: O candidato não menciona claramente qual erro de 
formulação da questão. Mas foi realizada uma nova analise da questão e não foi detectado qualquer erro 
que modifique a divulgação do gabarito já divulgado. 
 
Cargo: Fiscal de Obra 
Questão 010 (Específica): Recurso Improcedente: O candidato não menciona claramente qual erro de 
formulação da questão. Mas foi realizada uma nova analise da questão e não foi detectado qualquer erro 
que modifique a divulgação do gabarito já divulgado. 
 
II. Divulgação do Resultado das Provas Objetivas e de Títulos; 
 
III. Definir o prazo de 01 (um) dia útil para apresentação de recursos na forma prevista no Edital nº 
001/2013, contado da data da publicação deste Edital;  
 
IV. Comunicar que não houve recursos sobre a divulgação da relação de candidatos inscritos no 
Processo Seletivo nº 001/2013. 
 
V. O presente Edital está disponível nos endereço s eletrônicos: www.saopedrodacipa.mt.gov.br e 
www.amm.org.br e afixada no Mural da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa/MT.  
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