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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 – ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DE IIPPUUMMIIRRIIMM//SSCC. 
 
 
 

 

 
 

RREECCUURRSSOO  IINNTTEERRPPOOSSTTOO  EEMM  FFAACCEE  DDAASS  GGRRAADDEESS  

DDEE  RREESSPPOOSSTTAASS  DDAA  PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA..  

 
 
OO  rreeccuurrssoo  eemm  ffaaccee  ddee  ffaassee  ooppeerraacciioonnaall  rreellaacciioonnaaddaa  ààss  

ggrraaddeess  ddee  rreessppoossttaass  ffooii  iinntteerrppoossttoo  ppoorr  ccoonnccoorrrreennttee  àà  

vvaaggaa  ddoo  ccaarrggoo  FFIISSIIOOTTEERRAAPPEEUUTTAA,,  ssuusscciittaannddoo  ddúúvviiddaass  

ssoobbrree  aa  ffoorrmmaa  ddee  aapprreesseennttaaççããoo  ee  rreeccoollhhiimmeennttoo  ddaass  

ggrraaddeess  ddee  rreessppoossttaass..  

 

O(a) requerente relata: 

 

Venho por meio desta não reclamar de mais nenhuma questão e 
sim da sobra de gabaritos que houve em nossa sala de prova, e 
também porque era destacável a parte onde realizamos 
marcação das respostas onde só havia nossos dados para nós 
mesmos colocarmos na outra parte, sendo assim, sobrando 
gabaritos e ainda sendo destacável a parte das respostas e sem 
ter os nossos dados pessoais, podem ser fraudadas e assim 
passar pessoas da confiança da prefeitura. (sic) 
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I – Lembramos que em nenhuma das salas houve 

entrega ou sobra de gabaritos, estes apenas foram revelados no 

dia da aplicação da prova, depois das 18h, em divulgação pela 

internet, em home page da administração Municipal e desta 

empresa, conforme regrado no Edital. 

II – Entende-se que quando o recorrente se refere aos 

gabaritos, provavelmente, intencionava referir-se às grades de 

respostas e, se assim o é, declinamos o seguinte: 

a) a grade de respostas, conforme está extensivamente 

detalhado no Edital nº 001 é conduzida à sala de provas em 

envelope lacrado juntamente aos cadernos de provas. A 

quantidade de grades de respostas é igual à quantidade de 

candidatos em cada uma das salas, considerado o respectivo 

cargo; 

b) se houve sobra de grades de respostas é porque 

houve ausências de candidatos; 

c) a grade de resposta juntamente com o cartão de 

identificação é entregue aos concorrentes por inteiro (sem 

destacar), tendo à esquerda (parte destacável) a grade 

propriamente dita, na qual os candidatos fazem a marcação de 

suas respostas. Nesta parte, na área superior há uma 

codificação demarcada, na qual o software de correção das 
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provas identifica o cargo e há um código identificador que 

identificará o candidato, na correção da prova, essa 

identificação corresponde ao mesmo numeral que se encontra 

na parte inferior do cartão de identificação do candidato (parte 

destacável da direita); 

d) na parte destacável da direita o candidato se 

identifica com o número de inscrição, número de documento de 

identidade e assina; 

e) Na parte da direita, além da identificação referida 

na alínea antecedente, constam instruções e um código 
identificador, que é o mesmo que consta da parte da esquerda, 

conforme antes referido; 

g) Na audiência pública de correção das provas, é feita 

a desidentificação das grades de respostas, exatamente pela 

utilização do código identificador que consta na grade de 

respostas e no cartão de identificação do candidato; 

h) ao final da prova as grades de respostas, após 

visadas (no verso) pelos três últimos candidatos a entregar a 

prova, pelos fiscais e por membros das comissão do Concurso 

Público, são envelopadas e lavradas. O envelope (com 

assinatura dos mesmos que visaram o verso das grades de 

respostas) tem o lacre rompido em audiência pública, evento 
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que é realizado para essa finalidade, para a desidentificação das 

grades de respostas e para a correção eletrônica das provas. 

III – Tudo o que foi dito nas alíneas do item anterior 

(II) está regrado no Edital disciplinador do Concurso Público, 

que presume-se seja de conhecimento do(a) requerente que, 

tacitamente, ao se inscrever, concordou com suas normas. 

IV – Por fim, não têm procedência as dúvidas 

suscitadas pelo(a) requerente que poderá constatar o que foi 

exposto, se participar da audiência pública determinada para o 

dia 22 de março de 2012, com início às 13h30min, na 

Prefeitura Municipal de Ipumirim/SC. 

Ipumirim/SC, 21 de março de 2012. 
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Sandra Leite Dell’Osbel 

  


