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Divulga o resultado do julgamento de recursos 
quanto a classificação preliminar dos candidatos 
ao  Edital de concurso Público n.º 001/2011.    

       ANTONIO ROBERTO CALDATO, Prefeito Municipal de Sananduva, no uso 
de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados:     

1 -  Atendendo os dispositivos e normas estabelecidas no edital nº. 01/2011 e 
após recebido os pareceres de julgamento dos recursos apresentados pela banca examinadora 
da empresa executora do Concurso 01/2011,  torna público, que foram proferidos os seguintes 
julgamentos:   

CASO 1   
Recursante: 
Éderson Valdir Nepomuceno - Inscrição n.º 262 
Cargo: Advogado 
Recurso Apresentado: 
O candidato solicita retificação de sua nota final de 8,50, para 8,70. 
Parecer da Banca Examinadora: 
A classificação preliminar já foi corrigido conforme edital de retificação número 14/2011.   

CASO 2 
Recursante: 
Vinícius Cesar Cadena Linczuk - Inscrição n.º 314 
Cargo: Arquiteto 
Recurso Apresentado: O candidato solicita reavaliação do cartão resposta, alegado ter acertado 24 questões e não 
23 como foi divulgado. 
Parecer da Banca Examinadora: Improcedente. Em nada altera a classificação do candidato.  

CASO 3 
Recursante: 
Alexandra Macedo Simão - Inscrição n.º 474 
Cargo: Agente Administrativo Auxiliar 
Recurso Apresentado: A candidata solicita revisão quanto a sua pontuação, pois alega ter acertado 25 questões e 
não 24 como divulgado. 
Parecer da Banca Examinadora: Improcedente. Em nada altera a classificação do candidato.  

CASO 4 
Recursante: 
Marcelo Rossi - Inscrição n.º 070 
Cargo: Agente Administrativo Auxiliar 
Recurso Apresentado: O candidato solicita que seja alterada a data de nascimento, pois consta como 13/06/1988, 
porém a data correta é 13/06/1980, Por conseguinte, a classificação deverá ser alterada. 
Parecer da Banca Examinadora: O candidato assiste de razão, ouve erro de digitação sendo que a data correta 
de nascimento do candidato é 13/06/1980, o que deve ser corrigido na classificação final. ALTERANDO SUA 
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.  



    
CASO 5 
Recursante: 
Marciana Consoladora Alves Teixeira Perboni - Inscrição n.º 510 
Cargo: Agente Administrativo Auxiliar 
Recurso Apresentado: A candidata solicita que sejam computadas as questões nº 13 e nº 17 na soma final do 
concurso público, sendo que irá alterar a classificação, de 24 acertos para 26 acertos, solicita também cópia do 
gabarito. 
Parecer da Banca Examinadora: Improcedente. Em nada altera a classificação do candidato.  

CASO 6 
Recursante: 
Adelson Maximino Machado - Inscrição n.º 001 
Cargo: Coletor de Lixo 
Recurso Apresentado: O candidato solicita que seja alterada a data de nascimento, pois consta como 26/08/1990, 
porém a data correta é 30/08/1974 
Parecer da Banca Examinadora: O candidato assiste de razão, ouve erro de digitação sendo trocada as datas 
de nascimento entre os candidatos Adelson Maximino Machado e Amarildo Rodrigues Chaves, o que deve ser 
corrigido na classificação final, que aplicando o critério de desempate pela idade a classificação ficará alterada, 
sendo o candidato Adelson Maximino Machado o terceiro colocado e Amarildo Rodrigues o quinto colocado. 
ALTERA A CLASSIFICAÇÀO.  

CASO 7 
Recursante: 
Adriano Perondi - Inscrição n.º 278 
Cargo: Mecânico de Máquinas Pesadas 
Recurso Apresentado: O candidato solicita nova correção do gabarito, pois alega ter acertado 19 questões e não 18 
como divulgado. 
Parecer da Banca Examinadora: Improcedente. Em nada altera a classificação do candidato.      

2 -  Os pareceres e julgamento foram acatados pela Comissão Municipal de 
Fiscalização do Concurso público e seu inteiro teor, bem como as folhas de respostas 
digitalizadas,  encontra-se à disposição dos candidatos recursantes, junto a Prefeitura Municipal 
de Sananduva.      

3 -  Atendendo aos pareceres emitidos, encaminhando-se para publicação a 
Classificação Final dos candidatos ao Concurso do Edital 001/2011, já constando as devidas 
alterações.   

SANANDUVA,  23  de Agosto de 2011   

     ANTONIO ROBERTO CALDATO 
Prefeito Municipal 
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