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EDITAL 001/2021 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

  

ÉRCIO KRIEK, PREFEITO MUNICIPAL DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 

37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS 

CONTRA A NOTA DA PROVA OBJETIVA E CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS do Edital 001/2021 de 

Concurso Público 01/2021, conforme segue: 

    

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001 

Requer a candidata de inscrição nº 0753a revisão da nota da prova objetiva. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente. A nota da candidata está 

de acordo com suas marcações em seu cartão resposta, acrescida de valor referente a questão anulada. A 

recorrente pode verificar seu cartão resposta na área do candidato, clicando em “Cartões Resposta” e fazer a 

conferência. 

 

RECURSO 002 

Requer a candidata de inscrição nº 3152 a revisão da nota da prova objetiva. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente. A nota da candidata está 

de acordo com suas marcações em seu cartão resposta. A recorrente pode verificar seu cartão resposta na área 

do candidato, clicando em “Cartões Resposta” e fazer a conferência. 

 

RECURSO 003 

Requer a candidata de inscrição nº 1004 a revisão da nota da prova objetiva. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. A nota do candidato está 

de acordo com suas marcações em seu cartão resposta, acrescida de valor referente as questões anuladas. O 

recorrente pode verificar seu cartão resposta na área do candidato, clicando em “Cartões Resposta” e fazer a 

conferência. 

 

 

Esclarecimento: 

Em relação aos recursos contra gabarito e discordância de questões, informamos que todos os recursos foram 

analisados, todavia, somente foram justificados os recursos que possuíam fundamentação, argumentação lógica 

e consistência, conforme determina o item 8.4 do edital.   

 

 

Demais recursos não foram julgados por se tratarem de assuntos já analisados e julgados em atos anteriores. 

 

 
 

Município de Pomerode, 21 de junho de 2021.  

 

 
 

ÉRCIO KRIEK  

Prefeito Municipal  


