
 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/18 
 

EDITAL 17 – DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA RESULTADO FINAL 

 

O MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS, através da Comissão Especial de Concurso Público – CECP, resolve,  

 

1. Tornar público o julgamento dos  recursos contra o resultado  final  dos seguintes candidatos:  

Inscrição  134916 - Gari 

Síntese da alegação 

Requer revisão  e alega que obteve melhor desempenho na prova. Solicita cópia da prova de aptidão física. 

JULGAMENTO  
INDEFERIDO: Após revisão, verifica-se que o desempenho do recorrente foi de 27 voltas + 28 metros,  

percorrendo a distância de  2593 metros. Portanto a nota de 20 pontos atribuída  ao recorrente,  está de 

acordo com os critérios de avaliação (tabela) estabelecido no item 10.13 do edital regulamento. Dessa 

forma, a nota final e classificação do recorrente estão corretas. Mantido resultado.  Cópia da ficha de 

avaliação técnica disponível com a CECP. 

 

Inscrição  135109 - Cargo - Gari 

Síntese da alegação 

Requer revisão  e alega que obteve melhor desempenho na prova. Solicita cópia da prova de aptidão física. 

JULGAMENTO  
INDEFERIDO: Após revisão, verifica-se que o desempenho do recorrente foi de 24 voltas + 73 metros,  

percorrendo a distância de  2353 metros. Portanto,  a nota de 15 pontos atribuída  ao recorrente  está de 

acordo com os critérios de avaliação (tabela) estabelecido no item 10.13 do edital regulamento. Dessa 

forma, a nota final e classificação do recorrente estão corretas. Mantido resultado.  Cópia da ficha de 

avaliação técnica disponível com a CECP. 

 

Inscrição  135427 - Cargo - Merendeira  

Síntese da alegação 

Requer revisão e cópia da prova de aptidão física, diz que não concorda com o resultado divulgado. 

JULGAMENTO  
INDEFERIDO: Após revisão, verifica-se que o desempenho da recorrente foi de 17 voltas + 17 metros,  

percorrendo a distância de  1632 metros. Portanto,  a nota de 15 pontos atribuída  a recorrente está de 

acordo com os critérios de avaliação (tabela) estabelecido no item 10.13 do edital regulamento Dessa 

forma, a nota final e classificação do recorrente estão corretas. Mantido resultado.  Cópia da ficha de 

avaliação técnica disponível com a CECP. 

 



 

 

 

 

 

O presente edital será publicado no placar e site  www.itame.com.br  e  www.avelinopolis.go.gov.br  

  

 

Avelinópolis, aos 23 de maio  de 2019. 

 

 

 
MARCILEI DIVINA DA CUNHA 

Presidente da CECP 
VIVIANE MAGALHÃES FABRINO MACIEL 

Secretária 
 
 
 

FAUSTO MARQUES TEIXEIRA 
Membro 

 
 


