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Caçador, 08 de agosto de 2019. 

  

 

A empresa SANTOS & SANTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

GESTÃO PÚBLICA, empresa contratada para organizar a estrutura do certame 
(APLICAÇÃO DA PROVA – CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR), do município 

de BRUNÓPOLIS/SC. 

Segue às seguintes informações: 

1. As questões anuladas, a mesma será considerada correta para todos os 

candidatos, de modo que a sua pontuação será atribuida a todos os 

candidatos indistintamente. 
 

2. Caberão recursos na formulação das questões, publicação de gabaritos, 
notas obtidas e publicação do resultado final não sendo intempestivamente. 

2.1 No caso do recurso ser contra a aplicação da prova, ou gabarito, este 

deverá ser devidamente fundamentado, incluido bibliografia pesquisada, 

deverá conter todos os dados que informem a identidade do candidato 

recorrente, incluido o número de inscrição. 

2.2 Será indeferido ou rejeitado o recurso que: 
2.2.1 estiver incompleto; 

2.2.2 não apresentar argumentação lógica e consistente; 

2.2.3 for protocolado fora do prazo; 

2.2.4 o recurso deverá ser encaminhado ao CEE, deferido pelo mesmo, 

deverá ser encaminhado a empresa responsável pelo certame; 

2.2.5 será admitido ao candidato apresentar recurso sobre o mesmo fato  

apenas uma vez, o qual poderá abranger uma ou mais questões 
relativamente ao seu conteúdo, sendo automaticamente desconsiderados os 

recursos de igual teor  interpostos pelo mesmo candidato. 

2.2.6 caso o recurso for considerado procedente e houver alterações no 

gabarito oficial, todas as provas que contenham a mesma questão  serão 

corrigidas novamente. 

2.2.7  a classsificação ocorreu de acordo com EDITAL Nº 01/2019 CMDCA 
(nota mínima  6). 

 

mailto:consultoriasantosesantos@gmail.com


 

SANTOS & SANTOS SOLUÇÕES EM CONSULTORIA, ASSESSORIA LTDA.   CNPJ: 27.711.986/0001-64 

Rua Artur Trevisani, 42   Apto 201    Bairro: Santa Catarina  

Tel.: (49) 9 9840-7378       E-mail: consultoriasantosesantos@gmail.com        CEP 89506-436          Caçador – Santa Catarina 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA 

SANTOS & SANTOS 

 

 
2.2.8 o resultado com a classificação para publicação será de 

responsabilidade do CEE, conforme o prazo do edital municipal do CMDCA 

(verificar tabela contendo data e prazo para às publicações). 

2.2.9 publicação no diário oficial dos municípios, site da prefeitura entre 

outros. 

 
 

 
 

 Sem mais, agradecemos a compreensão. 
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