PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 02/2015
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS - CLT
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres
dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 13.16 do Edital de Abertura nº 02/2015 da Prefeitura Municipal de Rio Azul,

Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.
Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2015:

13.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão
recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
13.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da
mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.
13.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
QUESTÃO Nº 13
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito será alterado de “B” para “C”, tendo em vista que, quando tiver 35 anos, Pedro já terá realizado o exame 4 vezes, sendo
aos 18, 23, 28 e 33 anos. Portanto recurso deferido.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR

CARGO: MÉDICO (ESF)
QUESTÃO Nº 30
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,
tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois na alternativa “C”, considerada correta pelo gabarito preliminar, não
foi especificada a faixa etária do paciente com distimia e, no DSM-V para crianças e adolescentes, a duração pode ser de um ano.
Portanto recurso deferido.

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.fauconcursos.org
Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados
improcedentes.

Guarapuava, 11 de março de 2016.
FAU

