PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO – MG
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2014
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO

1ª ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE RECURSOS

Pauta: Recursos de Candidatos participantes do Concurso Público 001/2014.

Análise: Após a conferência dos recursos, apresentamos a decisão final.

1)

Inscrições: 2261
Nome: Neiguimar Vicente Saraiva
Cargo: Vigilante
Recurso: Questão 26
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: O vigia está fazendo a guarda no local, isso não quer dizer que ele tem que ficar
no andar do incêndio, porém o procedimento imediato ou primeira providência, por ser função
do vigilante, é avisar ao Corpo de Bombeiros ou o responsável pelo prédio.

2)

Inscrição: 2379, 2350, 1752
Nome: Ana Déborah de Souza Marques, João Teixeira Neto, Maiara Helena Silva Malaquias
Cargo: Técnico em Radiologia
Recurso: Questão 22
Decisão: Deferido.
Justificativa: O gabarito foi publicado incorretamente. A reposta correta é a de letra D.

3)

Inscrição: 2379
Nome: Ana Déborah de Souza Marques
Cargo: Técnico em Radiologia
Recurso: Questão 29
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: O tiossulfato de sódio por ser o agente fixador se torna parte ativa do fixador.
Componentes químicos dos fixadores e sua ação individual:
• Tiossulfato de sódio: agente fixador; dissolve e elimina ao halogeneto de prata não
revelado fixando imagem.
• Sulfito de sódio: agente preservador; evita a decomposição do fixador e ajuda a clarear o
filme.
• Alúmen de potássio: agente endurecedor; impede que a gelatina amoleça ou se desfaça
durante a lavagem ou durante a secagem por meio de ar aquecido.
• Ácido acético: agente acidificador; neutraliza qualquer porção alcalina do revelador que
seja eventualmente transportada e ajuda os componentes a agir satisfatoriamente.
A solução de fixador contém: tiossulfato, sulfito de sódio e isotiazolonas, que são grandes
consumidores de oxigênio, sendo o tiossulfato o mais nocivo, tendo em vista suas
propriedades e sua alta concentração. Ele é o responsável tanto pela alta DQO, da ordem de
55 g O2/L, aproximadamente 280 vezes o limite estabelecido na legislação, quanto como
complexante para diversos metais pesados, favorecendo a dissolução de compostos metálicos,
mantendo-os em solução, como prata, cobre, zinco, cádmio e mercúrio.
O fixador de radiografias é composto por tiossulfato de amônio (5-10%), tiocianato de
amônio (5-10%), bissulfito de sódio (<1%), ácido bórico (<1%) e ácido acético (<1%).
Tiossulfato de sódio: é frequente a grafia de tal sal como tiosulfato, também chamado
erradamente de hipossulfito de sódio que na forma anidra tem fórmula Na2S2O3, tem

aspecto sólido cristalino, de cor branca e é utilizado na indústria fotográfica na formulação de
banhos fixadores.
O verdadeiro hipossulfito de sódio é o composto químico de fórmula Na2S3O4, que é o sal
sódico do ácido hipossulfuroso (H2S3O4), mas comercialmente, para o produto de grau de
pureza dito técnico, amplamente utilizado na indústria.
4)

Inscrição: 2379, 2489, 2350, 1722
Nome: Ana Déborah de Souza Marques, Cristiane Alves Rodrigues, João Teixeira Neto,
Maiara Helena Silva Malaquias
Cargo: Técnico em Radiologia
Recurso: Questão 30
Decisão: Deferido. A questão será anulada e os pontos atribuídos a todos os candidatos.
Justificativa: PORTARIA 453/98 CAPÍTULO 3 - REQUISITOS OPERACIONAIS
2.13 - Exposições ocupacionais
a) As exposições ocupacionais normais de cada indivíduo, decorrentes de todas as práticas,
devem ser controladas de modo que os valores dos limites estabelecidos na Resolução CNEN nº 12/88 não sejam excedidos. Nas práticas abrangidas por este Regulamento, o
controle deve ser realizado da seguinte forma:
(i) A dose efetiva média anual não deve exceder 20 mSv em qualquer período de 5 anos
consecutivos, não podendo exceder 50 mSv em nenhum ano.
(ii)A dose equivalente anual não deve exceder 500 mSv para extremidades e 150 mSv para o
cristalino.

5)

Inscrição: 2720
Nome: Ana Carolina Coelho e Castro
Cargo: Enfermeira
Recurso: Questão 03
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: MERCOSUL: Fonte: site brasil escola
O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é uma união aduaneira entre países da América do
Sul. Foi estabelecido em 1991, pelo Tratado de Assunção, entre Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai. Com a saída do Paraguai em junho de 2012 pela decisão do bloco ao impeachment
sofrido por Fernando Lugo, o bloco adotou a Venezuela como membro do MERCOSUL,
sendo assim, restabelecida a democracia no Paraguai em abril de 2013, logo volta a fazer
parte do bloco. Além destes países, que são os Estados Plenos, o bloco possui cinco Estados
Associados: a Bolívia, o Chile, o Peru, a Colômbia e o Equador. São Estados Observadores:
o México e a Nova Zelândia.
Se fosse considerado como um só país, seria o maior produtor de alimentos do mundo, o
segundo maior em superfície, o quarto mais populoso e o sexto maior em PIB.
O MERCOSUL, como é conhecido o Mercado Comum do Sul (em castelhano: Mercado
Común del Sur, Mercosur; em guarani: Ñemby Ñemuha), é a união aduaneira (livre-comércio
intrazona e política comercial comum) de cinco países da América do Sul. Em sua formação
original, o bloco era composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em virtude da
remoção de Fernando Lugo da presidência do Paraguai, o país foi temporariamente suspenso
do bloco; esse fato tornou possível a adesão da Venezuela como membro pleno do
MERCOSUL a partir do dia 31 de julho de 20121 , inclusão até então impossível em razão do
veto paraguaio 2 . No dia 17 de dezembro de 2007, Israel assinou o primeiro Tratado de Livre
Comércio (TLC) com o bloco. Em 2 de agosto de 2010, foi a vez de o Egito assinar também
um TLC.
Países Membros do MERCOSUL:
http://neccint.wordpress.com/direito-internacional/arena-de-ideias/mercosul/mercosulmembros/
A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a
República Oriental do Uruguai assinaram em 26 de março de 1991 o Tratado de Assunção,
criando o Mercado Comum do Sul, MERCOSUL, que constitui o projeto internacional mais
relevante com o qual estão comprometidos esses países. Em 2006, após assinatura de

protocolo de adesão em uma reunião de cúpula especial na capital Caracas, a Venezuela se
tornou o 5º membro do MERCOSUL, que passou a ter 250 milhões de habitantes e um
Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 1 trilhão – cerca de 75% do total da América do Sul.
Os cinco Estados Partes do MERCOSUL compartilham uma comunhão de valores que
encontra expressão nas sociedades democráticas, pluralistas, defensoras das liberdades
fundamentais, dos direitos humanos, da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento
sustentável, incluindo seu compromisso com a consolidação da democracia, a segurança
jurídica, o combate à pobreza e o desenvolvimento econômico e social com equidade.
Com essa base fundamental de concordâncias, os sócios buscaram a ampliação das dimensões
dos respectivos mercados nacionais, através da integração, a qual constitui uma condição
fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social.
Algumas informações sobre o MERCOSUL:
Cidade sede da Secretaria do MERCOSUL: Montevidéu – Uruguai
Maior cidade do MERCOSUL: São Paulo – Brasil
Países membros do MERCOSUL: Argentina (1991), Brasil (1991), Paraguai (1991), Uruguai
(1991) e Venezuela (2006).
Estados associados: Bolívia, Chile (1996), Colômbia, Equador (2004) e Peru (2003).
Estado observador: México
Língua oficial praticada no MERCOSUL: Português, Espanhol e Guarani.
Moedas dos países integrantes do MERCOSUL
- Peso argentino (Argentina)
– Real (Brasil)
– Guarani (Paraguai)
– Peso uruguaio (Uruguai)
– Bolívar venezuelano (Venezuela)
Moeda dos Estados associados
- Boliviano (Bolívia)
– Peso chileno (Chile)
– Peso colombiano (Colômbia)
– Nuevo sol (Peru)
– Dólar americano (Equador)
6)

Inscrição: 1732
Nome: Eliana Valéria Gome Alves
Cargo: Enfermeira
Recurso: Questão 28
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa:
28º) - Processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte
dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o momento da administração da vacina.
- Tem como objetivo assegurar que todos os imunobiológicos oferecidos à população
mantenham suas características iniciais, a fim de conferir imunidade.
As normas definidas para o seu desempenho são elaboradas com a participação dos
coordenadores estaduais e outras instituições afins, assegurando-se assim aceitabilidade e
uniformidade de uso em todo o País.
As características acima são da (o):
a)
Sistema Único de Saúde.
b)
ANVISA.
c)
Controle dos Imunobiológicos.
d)
Rede de Frio no Brasil.
e)
Produtos farmacológicos.
As características são contidas nas orientações e normas da FUNASA.

7)

Inscrição: 2061, 1732, 1775
Nome: Marta Elisa Alonso do Carmo Benevenuto, Eliana Valéria Gome Alves, Valter
Kennedy Leão da Silva
Cargo: Enfermeiro
Recurso: Questão 29
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Observar item 3 – Esterilização, desinfecção e antissepsia; doenças
transmissíveis.
A hanseníase é doença crônica, transmissível, causada pelo Mycobacterium leprae, de
evolução insidiosa na maior parte dos casos, que acomete fundamentalmente pele e nervos
periféricos.
Finalidade: Auxiliar na classificação de pacientes portadores de Hanseníase dos grupos
indeterminados e dimorfos. O seu valor é prognóstico e não diagnóstico.
Princípio do teste: O teste de intradermoreação de Mitsuda baseia-se na resposta
imunológica do indivíduo através de reação retardada do tipo celular, de alta especificidade,
frente ao bacilo Mycobacterium leprae, inoculado por via intradérmica.
Leitura do teste: A leitura deve ser realizada entre 21° e 28° dia após a inoculação;
Observar a presença de pápula, nódulo ou ulceração no ponto de inoculação;
Com uma régua milimetrada, medir o diâmetro mais longo da resposta da intradermoreação.
Resultado:
• Reação Negativa: Ausência de qualquer sinal no ponto de inoculação ou presença de pápula
ou nódulo inferior a 5 mm de diâmetro.
• Reação Positiva: Presença de pápula ou nódulo, igual ou superior a 5 mm ou presença de
ulceração.
NOTA: Pode ser observada reação precoce, conhecida como fenômeno de Fernandez entre 24
e 72 horas após a inoculação, através de eritema e uma discreta infiltração, porém a leitura
final do teste deverá ser feita no período citado.

8)

Inscrição: 2407
Nome: Jussara Bakir Silva
Cargo: Enfermeiro
Recurso: Questão 30
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: A questão está formulada de acordo com Vanda de Aguiar Horta conforme
citado na questão e bibliografia do edital.

9)

Inscrição: 1695, 2122, 2314
Nome: Marcelino Moreira da Silva, Raquel Barbosa de Almeida, Luiza Gabriela Rodrigues
Cargo: Cirurgião Dentista, Nutricionista, Enfermeiro
Recurso: Questão 02
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: A questão se refere à atualidade, conforme consta no Edital 01/2014.

10) Inscrição: 1695
Nome: Marcelino Moreira da Silva
Cargo: Cirurgião Dentista
Recurso: Questão 25
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Recurso indeferido. Manter letra D.
Só existe uma resposta. O auditor ou perito não intervindo no ato de outro profissional não
estará constituindo infração ética.
Capítulo IV - Das auditorias e perícias odontológicas
Art. 6º Constitui infração ética:
I - deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor,
assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência;
II - intervir, quando na qualidade de perito ou auditor, nos atos de outro profissional, ou fazer
qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações, sempre

fundamentadas, para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a quem de
direito;
III - acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos
na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos;
IV - prestar serviços de auditoria a empresas não inscritas no CRO da jurisdição em que
estiver exercendo suas atividades.
11) Inscrição: 2437
Nome: Lauane Gomes Moreno
Cargo: Nutricionista
Recurso: Questão 26
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa:
Água
Solução fundamental para a vida, o meio em que todos os processos metabólicos ocorrem, a
via em que as interações acontecem, o fluxo de intercâmbio contínuo entre os meios
interno/externo. Os eletrólitos conduzem a integração, a comunicação e a solidariedade
necessárias para que a harmonia se faça e seja distribuída por todo o ser vivo.
A quantidade de água existente no organismo humano é mantida constante mesmo durante
longos períodos da vida. Para isso, é necessário que haja um equilíbrio entre disponibilidade
de água e nutrientes adequados na alimentação diária.
Distribuição da água no organismo humano:
A água constitui 70% do peso corporal
50% no LIC (líquido intracelular)
20% no LEC (líquido extracelular)
O LEC - líquido extracelular - se distribui no interior dos vasos, no espaço intersticial, entre
as células ou constituindo os líquidos transcelulares como líquor, líquidos sinovial, das
serosas, sêmem, humor aquoso, água óssea inacessível, saliva, suco pancreático, bile, sucos
intestinais e urina. O ser humano possui de 70 a 80 ml/kg de peso de sangue, sendo que 1300
a 1800 ml/ m2 de plasma.
O LIT - líquido intracelular - está inteiramente nos vasos linfáticos e junto com o tecido
linfoide.
A água ingerida é rapidamente absorvida. É de alta digestibilidade. Após 20 minutos de
sua ingestão já se encontra no intestino.
Funções da água
1. A água é fundamental para a manutenção da homeostasia. O LIC oferece o meio na
qual ocorrem os processos metabólicos celulares.
2. O LIV transporta gases, alimentos, produtos do metabolismo celular.
3. Os LTC lubrificam vários tecidos como articulações possibilitando menor atrito nos seus
movimentos, as membranas serosas (pleura, peritônio, pericárdio) e são importantes nos
processos digestivos, respiratórios e excretórios como soluções fundamentais para suas
funções cerca de 8 litros de LIC são necessários para o processo digestivo. São excretados
diariamente para o trato gastrointestinal, exercem sua função e então são reabsorvidos.
4. A água é também fundamental para a manutenção da temperatura corporal. A dinâmica
dos líquidos corpóreos depende do metabolismo celular e da produção de calor. A perda desse
calor é feita pela evaporação, condução, convecção, irradiação. A evaporação é o principal
método usado para eliminar calor. A perda de água insensível (não perceptível), pela pele,
chega a ser de 600ml por dia. A perda sensível, pela sudorese, varia com a temperatura e
umidade relativas do ar ambiente. Grande quantidade de LTC é perdida quando a temperatura
ambiente é igual ou superior a 32ºC.
5. A perda de calor também é feita pela expiração. O gás expirado é umidificado pelo vapor
de água, a transformação em líquido para vapor consome energia que é levada ao exterior.
Dessa maneira, o organismo reduz o calor de seu meio interno. O ser humano é capaz de
reduzir muito sua perda de água nas situações em que não consegue ingeri-la, entretanto,
continua eliminando-a, obrigatoriamente, entre 500 a 600 ml pela diurese e de 800 a 1000ml
pela perspiração insensível (pele e pulmões). A redução entre 4 a 5% da água corpórea reduz

de 20 a 30% a capacidade de trabalho dos órgãos e sistemas. O limite de privação de água é
em torno de 2 a 3 dias.
12) Inscrição: 1815
Nome: Érica Cristina de Souza Ribeiro
Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária
Recurso: Questões 07, 09 e 27
Decisão: Indeferidos. Mantidas as respostas divulgadas no gabarito oficial.
Justificativa: Recursos não fundamentados, em desacordo com o Edital 01/2014, que
disciplina a matéria da seguinte maneira:
“13.3 Será rejeitado liminarmente o recurso que:
13.3.2Não estiver devidamente fundamentado, conforme exclusivamente o
modelo do Anexo IV, e subitem 13.1.3.
E ainda:
Dicionário Aurélio
Fundamento: Base, alicerce/razões em que se fundamenta uma tese, ponto de vista, base,
apoio/razão, motivo.
Fundamentar: dar fundamento a, ou ter como fundamento; fundar(-se), basear(-se), estribar(se).
Dicionário Silveira Bueno
Fundamentação: justificação.
Fundamentado: baseado; documentado; argumentado; fundado.
Fundamento: base; alicerce; sustentáculo; motivo; razão; justificativa.
Fundamentar: lançar os fundamentos, os alicerces de; dar fundamento a; documentar;
justificar; provar; firmar; basear.
13) Inscrição: 1615, 2668
Nome: Silvia Raquel do Nascimento, Cleuza Evangelista da Silva
Cargo: Auxiliar de Apoio a Saúde
Recurso: Questão 01
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Recurso não fundamentado, em desacordo com o Edital 01/2014, que disciplina
a matéria da seguinte maneira:
“13.3 Será rejeitado liminarmente o recurso que:
13.3.2Não estiver devidamente fundamentado, conforme exclusivamente o
modelo do Anexo IV, e subitem 13.1.3.
E ainda:
Dicionário Aurélio
Fundamento: Base, alicerce/razões em que se fundamenta uma tese, ponto de vista, base,
apoio/razão, motivo.
Fundamentar: dar fundamento a, ou ter como fundamento; fundar(-se), basear(-se), estribar(se).
Dicionário Silveira Bueno
Fundamentação: justificação.
Fundamentado: baseado; documentado; argumentado; fundado.
Fundamento: base; alicerce; sustentáculo; motivo; razão; justificativa.
Fundamentar: lançar os fundamentos, os alicerces de; dar fundamento a; documentar;
justificar; provar; firmar; basear.
14) Inscrição: 1732
Nome: Eliana Valéria Gomes Alves
Cargo: Enfermeiro
Recurso: Questão 09
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Recurso não fundamentado, em desacordo com o Edital 01/2014, que disciplina
a matéria da seguinte maneira:
“13.3 Será rejeitado liminarmente o recurso que:

13.3.2Não estiver devidamente fundamentado, conforme exclusivamente o
modelo do Anexo IV, e subitem 13.1.3.
E ainda:
Dicionário Aurélio
Fundamento: Base, alicerce/razões em que se fundamenta uma tese, ponto de vista, base,
apoio/razão, motivo.
Fundamentar: dar fundamento a, ou ter como fundamento; fundar(-se), basear(-se), estribar(se).
Dicionário Silveira Bueno
Fundamentação: justificação.
Fundamentado: baseado; documentado; argumentado; fundado.
Fundamento: base; alicerce; sustentáculo; motivo; razão; justificativa.
Fundamentar: lançar os fundamentos, os alicerces de; dar fundamento a; documentar;
justificar; provar; firmar; basear.
15) Inscrição: 2668
Nome: Cleuza Evangelista da Silva
Cargo: Auxiliar de Apoio a Saúde
Recurso: Questão 17
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Recursos não fundamentados, em desacordo com o Edital 01/2014, que
disciplina a matéria da seguinte maneira:
“13.3 Será rejeitado liminarmente o recurso que:
13.3.2Não estiver devidamente fundamentado, conforme exclusivamente o
modelo do Anexo IV, e subitem 13.1.3.
E ainda:
Dicionário Aurélio
Fundamento: Base, alicerce/razões em que se fundamenta uma tese, ponto de vista, base,
apoio/razão, motivo.
Fundamentar: dar fundamento a, ou ter como fundamento; fundar(-se), basear(-se), estribar(se).
Dicionário Silveira Bueno
Fundamentação: justificação.
Fundamentado: baseado; documentado; argumentado; fundado.
Fundamento: base; alicerce; sustentáculo; motivo; razão; justificativa.
Fundamentar: lançar os fundamentos, os alicerces de; dar fundamento a; documentar;
justificar; provar; firmar; basear.
16) Inscrição: 1620, 1783, 1984, 1781
Nome: Carla Lúcia Rodrigues, Maura de Lourdes Araújo, Lidiane Rocha dos Santos Vieira,
Sonale Filomena Pereira Gomes
Cargo: Professor PEB I
Recurso: Questões 14 e 25
Decisão: Indeferidos. Mantidas as respostas divulgadas no gabarito oficial.
Justificativa: Recurso não fundamentado, em desacordo com o Edital 01/2014, que disciplina
a matéria da seguinte maneira:
“13.3 Será rejeitado liminarmente o recurso que:
13.3.2Não estiver devidamente fundamentado, conforme exclusivamente o
modelo do Anexo IV, e subitem 13.1.3.
E ainda:
Dicionário Aurélio
Fundamento: Base, alicerce/razões em que se fundamenta uma tese, ponto de vista, base,
apoio/razão, motivo.
Fundamentar: dar fundamento a, ou ter como fundamento; fundar(-se), basear(-se), estribar(se).
Dicionário Silveira Bueno
Fundamentação: justificação.

Fundamentado: baseado; documentado; argumentado; fundado.
Fundamento: base; alicerce; sustentáculo; motivo; razão; justificativa.
Fundamentar: lançar os fundamentos, os alicerces de; dar fundamento a; documentar;
justificar; provar; firmar; basear.
17) Inscrição: 1775
Nome: Valter Kennedy da Silva
Cargo: Enfermeiro
Recurso: Questão 26
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Recurso não fundamentado, em desacordo com o Edital 01/2014, que disciplina
a matéria da seguinte maneira:
“13.3 Será rejeitado liminarmente o recurso que:
13.3.2Não estiver devidamente fundamentado, conforme exclusivamente o
modelo do Anexo IV, e subitem 13.1.3.
E ainda:
Dicionário Aurélio
Fundamento: Base, alicerce/razões em que se fundamenta uma tese, ponto de vista, base,
apoio/razão, motivo.
Fundamentar: dar fundamento a, ou ter como fundamento; fundar(-se), basear(-se), estribar(se).
Dicionário Silveira Bueno
Fundamentação: justificação.
Fundamentado: baseado; documentado; argumentado; fundado.
Fundamento: base; alicerce; sustentáculo; motivo; razão; justificativa.
Fundamentar: lançar os fundamentos, os alicerces de; dar fundamento a; documentar;
justificar; provar; firmar; basear.
18) Inscrição: 2130
Nome: Poliana Michele de Jesus
Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária
Recurso: Questão 27
Decisão: Indeferidos. Mantidas as respostas divulgadas no gabarito oficial.
Justificativa: Recurso não fundamentado, em desacordo com o Edital 01/2014, que disciplina
a matéria da seguinte maneira:
“13.3 Será rejeitado liminarmente o recurso que:
13.3.2Não estiver devidamente fundamentado, conforme exclusivamente o
modelo do Anexo IV, e subitem 13.1.3.
E ainda:
Dicionário Aurélio
Fundamento: Base, alicerce/razões em que se fundamenta uma tese, ponto de vista, base,
apoio/razão, motivo.
Fundamentar: dar fundamento a, ou ter como fundamento; fundar(-se), basear(-se), estribar(se).
Dicionário Silveira Bueno
Fundamentação: justificação.
Fundamentado: baseado; documentado; argumentado; fundado.
Fundamento: base; alicerce; sustentáculo; motivo; razão; justificativa.
Fundamentar: lançar os fundamentos, os alicerces de; dar fundamento a; documentar;
justificar; provar; firmar; basear.
19) Inscrição: 2146
Nome: Daniel Veloso França
Cargo: Coveiro
Recurso: Questões 23.25,25 e 27
Decisão: Indeferidos. Mantidas as respostas divulgadas no gabarito oficial.

Justificativa: Recursos não fundamentados, em desacordo com o Edital 01/2014, que
disciplina a matéria da seguinte maneira:
“13.3 Será rejeitado liminarmente o recurso que:
13.3.2Não estiver devidamente fundamentado, conforme exclusivamente o
modelo do Anexo IV, e subitem 13.1.3.
E ainda:
Dicionário Aurélio
Fundamento: Base, alicerce/razões em que se fundamenta uma tese, ponto de vista, base,
apoio/razão, motivo.
Fundamentar: dar fundamento a, ou ter como fundamento; fundar(-se), basear(-se), estribar(se).
Dicionário Silveira Bueno
Fundamentação: justificação.
Fundamentado: baseado; documentado; argumentado; fundado.
Fundamento: base; alicerce; sustentáculo; motivo; razão; justificativa.
Fundamentar: lançar os fundamentos, os alicerces de; dar fundamento a; documentar;
justificar; provar; firmar; basear.

Encerrados os trabalhos revisionais, esta comissão mandou publicar cópia da presente Ata no Quadro
de Avisos da Prefeitura Municipal e no site www.publicaconsultores.com.br, como determina o
subitem 15.3 do Edital 01/2014 de 08 de maio de 2014.

Esta é a nossa decisão.

Corinto, 29 de dezembro de 2014.
A COMISSÃO

