
 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
  

 
 

  

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 018 
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA PRÁTICA  

 

O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Matupá – MT, nos 
termos dos itens 9.7, 9.9 e 9.10 do Edital de Abertura nº 001/2014, visando atender os princípios da 
publicidade, da legalidade e da impessoalidade, e;  
 
Considerando a aplicação das provas práticas no dia 13 de abril de 2014, 

Considerando a apreciação dos recursos oferecidos quanto à divulgação do resultado publicado por meio 

de Edital Complementar nº 017 pela Banca Examinadora, 

 

RESOLVE: 
 

I – Divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentado pelos candidatos, conforme abaixo: 
 

Candidato / Cargo 
/ 

Inscrição 

 

Fundamentação do 
recurso 

 
Julgamento do recurso 

ERVESSON FERREIRA 

DOS SANTOS / 

MOTORISTA 

VEICULOS LEVES CNH 

“D” / 00051 

O candidato recorrente 
alega que não foi 
divulgado o dia da prova 
prática, só foi divulgado as 
provas para outras 
categorias. 
 
 

Recurso deferido para esclarecimento. Informamos que, 

conforme consta o edital complementar nº 015 foi divulgado 

o local das provas práticas, disponível no site da ACPI no dia 

07/04/2014. De acordo com este edital complementar o 

candidato teria de comparecer no local estabelecido, 

portando a habilitação compatível com a categoria exigida 

para o cargo. Portanto, não ocorreu falta de informação. 

É obrigação e responsabilidade do candidato acompanhar 

todas as publicações enquanto o certame estiver em 

andamento. 

Desse modo, indefere-se o recurso, mantendo-se inalterada a 
nota aplicada. 

MILTON HEBERLE/ 

INSTRUTOR 

PROFISSIONAL DE 

ARTESANATO / 

001349 

O candidato recorrente 
alega que a prova prática 
aplicada para o referido 
cargo se refere a trabalhos 
manuais e não artesanato 
conforme pede no edital, 
sentindo lesado, por não 
haver prova de 
artesanato.    

Recurso deferido para esclarecimento. Informamos que a 
prova prática para o referido cargo serviu para avaliar o grau 
de conhecimento e habilidades do candidato por meio de 
demonstração prática das atividades a serem 
desempenhadas no exercício das aulas, que serão 
administradas pelo futuro instrutor como crochê, tricô, 
pinturas, etc. 
A prova prática cumpriu o que estava previsto no edital do 
certame.  
 

Desse modo, indefere-se o recurso, mantendo-se inalterada a 
nota aplicada.  



 

PAULO SERGIO 

SILVERIO DA SILVA/ 

MARCENEIRO/ 01013 

O candidato recorrente 
alega que a prova prática 
para o referido cargo foi 
aplicada a opção de 
realizar manual e não 
utilizando as máquinas.  

Recurso sem provimento. Informamos que a prova prática 
foi aplicada da mesma forma para os dois candidatos 
classificados, utilizando as máquinas: tico tico, lixadeira, 
furadeira e rebitadeira, onde os mesmos teriam de 
confeccionar uma peça, tudo conforme previsão em edital. 
Sendo assim, o concorrente desempenhou com maior 
facilidade e destreza a peça apresentada pelo avaliador. 
 

Desse modo, indefere-se o recurso, mantendo-se inalterada a 
nota aplicada.  

EDERSON TAVARES / 

OP.MÁQUINAS 

PESAD.II(ESCAV.HIDR

.E MOTONIV.CNH 

“C”) / 00624 

O candidato recorrente 
alega que a nota que foi 
atribuída não corresponde 
ao seu desempenho, razão 
pela qual, pleiteia revisão 
do resultado. 
 

Recurso deferido para esclarecimento. Informamos que o 
cargo era para operador de máquinas pesadas II, ficando a 
critério da Comissão Organizadora do Concurso optar por 
qual máquina iria utilizar para aplicação da prova prática: 
Moto Niveladora ou Escavadeira Hidráulica, onde a mesma 
optou pela Moto Niveladora. 
No edital do certame consta: OPERADOR DE MÁQUINAS II 
(ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E MOTONIVELADORA). Portanto, 
a Administração poderia optar tanto por uma das máquinas 
como pelas duas para aplicação da prova. O candidato não 
pode alegar desconhecimento. Assim, deveria estar 
consciente que poderia ser exigida a prática em qualquer 
uma das máquinas. 
Recurso indeferido para outra finalidade. 

 

II - Comunicar que não mais será concedido prazo para apresentação de recursos na esfera administrativa 
nos termos do Edital de Abertura nº 001/2014. 
 

Matupá – MT, 30 de abril de 2014. 

 
ADILTON PIO DA SILVA NOGUEIRA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

 

 
 


