
JULGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO 

PRELIMINAR PUBLICADA EM 25 DE JANERIO DE 2012

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2011 

RESULTADO

A Comissão Examinadora do Concurso Público – Edital nº 02/2011, do Município de Lucas do Rio Verde, no  

uso de suas atribuições legais, torna público, o julgamento dos recursos, interpostos tempestivamente em conforme com 

o edital, referente à Classificação Preliminar divulgado em 25/01/2012, nos termos seguintes:

Número de inscrição: 329723

Nome:  EDIONE ZUFFO CANCI

Cargo: MONITORA ESCOLAR-CRECHE

O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  

Data de nascimento incorreta.13-03-1918

Data de nascimento correta.   13-03-1978

Resposta ao Recurso:

A Candidata Edione Zuffo Canci interpôs recurso contra a classificação preliminar do publicada em 25/01/2012, por 

incorreção em seus dados pessoais, mais precisamente em relação a sua data de nascimento.

O Edital de abertura prevê até 2 dias úteis após a publicação da classificação preliminar para que o candidato retifique 

algum dado pessoal.

Como o recurso encontra-se tempestivo, fundamentado e pautado do edital de abertura, defere-se o presente recurso  

corrigindo a data de nascimento da candidata Edione Zuffo Canci.

Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso..

Número de inscrição: 329870

Nome:  ALYSSON CRISTIANO KLUGE

Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO-PREFEITURA

Resposta ao Recurso:

O  candidato  interpôs  recurso  contra  as  classificações  preliminares,  aduz  que  estas  não  respeitaram  os  direitos 

assegurados aos candidatos inscritos como portadores de necessidades especiais, pois em nenhuma delas faz menção ao 

preenchimento das vagas destinadas aos candidatos portadores de necessidades especiais. Aduz, ainda, que não foram 

respeitados os itens 1.2.9.1 e 1.2.17 do edital de abertura do concurso.

Primeiramente, cumpre salientar que a classificação dos portadores de necessidades especiais, em lista apartada dos 

demais candidatos, será disponibilizada após a realização de todas as etapas do concurso, pois o candidato portador de  

deficiência tem de participar em igualdade de condições dos demais candidatos, conforme preconiza o item 1.2.16 do 

edital de abertura, ou seja, após todas as etapas do concurso será disponibilizada uma lista com a classificação de todos  

os candidatos e outra com a classificação dos candidatos portadores de necessidades especiais.



Quanto  à alegação  de que  não foram respeitados  os  itens  1.2.9.1 e  1.2.17 do edital  de  abertura  do concurso  que  

preconizam a disponibilização de caderno de prova de questões na letra tamanho 16 para os candidatos deficientes 

visuais e o adicional 25% (vinte e cinco por cento) de tempo na prova é inverídica, haja vista que, tais procedimentos,  

devem ser solicitados, em campo próprio na ficha de inscrição, pelos candidatos portadores de necessidades especiais,  

pois a organizadora do concurso não tem como saber quais dos portadores de necessidades especiais necessitarão desses 

procedimentos.

Por fim, esclarece que, somente, após a divulgação do resultado final será disponibilizada, caso houver, a lista dos  

candidatos portadores de necessidades especiais aprovados no concurso.

Número de inscrição: 327256

Nome: ANDRESSA LUCIANA FRIZZO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - PREVILUCAS

O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  

Na data  de 26 de  Janeiro  de  2012 obtive  o  resultado  preliminar do  concurso  público  02/2011 através  do  site  da 

Prefeitura  Municipal  de Lucas  do Rio Verde,  sendo que pude observar  que o ano de meu nascimento está  errado  

(28/10/2011) sendo a data correta: (28/10/1982), sendo assim, venho através deste recurso solicitar a MSconcursos que 

atualize  nos  meus  dados  cadastrais  o  ano  de  meu  nascimento.  Sendo  assim,  solicito  as  devidas  correções.  

Atenciosamente; Andressa Luciana Frizzo.

Resposta ao Recurso:

A Candidata Andressa Luciana Frizzo interpôs recurso contra a classificação preliminar do publicada em 25/01/2012, 

por incorreção em seus dados pessoais, mais precisamente em relação a sua data de nascimento.

O Edital de abertura prevê até 2 dias úteis após a publicação da classificação preliminar para que o candidato retifique 

algum dado pessoal.

Como o recurso encontra-se tempestivo, fundamentado e pautado do edital de abertura, defere-se o presente recurso  

corrigindo a data de nascimento da candidata Andressa Luciana Frizzo.

Lucas do Rio Verde, 31 de janeiro de 2012

COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2011 

ALINE HARTMANN
Presidente

ELAINE BENETTI LOVATEL
Membro

DANIELA PELISSARI
Membro

RODOLFO BRUNO TORRES DE OLIVEIRA
Membro

CRISTIANI DIAS DE OLIVERIA LIMA
Membro Suplente (Representante do Sintep)


