Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL 285/2017
ALTERAÇÃO DO GABARITO
A COMISSÃO EXECUTIVA DO CONCURSO PÚBLICO, designada pelo Decreto
nº2.590/2017, de 06 de março de 2017, modificado pelo Decreto nº 2.596, de 08 de
março de 2017, no uso de suas atribuições legais e em face dos recursos
apresentados por candidatos recorrentes, quanto às provas aplicadas no dia 24 de
setembro de 2017, DIVULGA o resultado da apreciação dos recursos apresentados
contra o gabarito provisório da Prova Objetiva a Prova, na forma que segue:
1. Foram anuladas as seguintes questões:
Médico na Área de Atenção Primária à Saúde – questão n. 06;
Enfermeiro – questões n. 06 e 22;
Farmacêutico-Bioquímico – questões 06, 18, 37 e 39.
Técnico em Enfermagem – questão n. 06.
1.1. Consoante disposto no item 34 do Edital nº 251/2017, “O(s) ponto(s)
relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) - em decorrência do
acolhimento de recursos interpostos por candidatos – será(ão) atribuído(s) a
todos os candidatos que efetivamente realizaram as provas regularmente, na
forma prevista no presente Edital.”
2. A questão nº 05 teve o gabarito alterado da alternativa “E” para a alternativa
“B”, nos termos do disposto no item 35, do Edital n. 251/2017.
2.1. Conforme disposto no item 35 do Edital nº 251/2017, caberá recurso
exclusivamente com relação à questão n. 05. Recurso que não verse sobre o
conteúdo dessa questão não será conhecido.
2.2. Os recursos deverão ser enviados a partir das 0h de 18 de outubro de
2017 até às 23h59 de 19 de outubro de 2017.
3. Todas as demais respostas das Questões foram mantidas pela Banca
Examinadora, restando os recursos impetrados como indeferidos. A resposta
correspondente a cada recurso será disponibilizada individualmente via Ambiente do
Candidato a partir das 18h do dia 17 de outubro de 2017.

São José dos Pinhais, 17 de outubro de 2017.
Adolfo Oscar Gigglberger Bareiro
Presidente da Comissão
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