
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
 

EDITAL FMS Nº 09 DE 27 DE MAIO DE 2016 

MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
7480 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 24 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso, no que diz respeito à questão 24, a banca examinadora entende 
que, os argumentos apresentados pela recorrente não encontram amparo legal ensejador do 
deferimento do recurso e consequente alteração do gabarito e pontuação, uma vez que, o 
conteúdo ensejador da questão encontra-se previsto no edital de abertura, em especial, 
Anexo III, tópico em destaque para a área em questão: Conhecimentos Gerais e 
ATUALIDADES. 
Ademais, em período antecedente ao certame, noticias relacionadas a Copa América 
Centenária, estão em evidência na mídia mundial, nacional, regional e local (televisão, rádio, 
jornais, revistas e internet), razão pela qual, questionamentos sobre conhecimentos em 
relação a este tema são válidos,  além do fato do alusivo assunto constituir-se como 
conteúdo abordado no tema atualidades mencionado logo acima. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

7480 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 25 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso, no que diz respeito à questão 25, a banca examinadora entende 
que, os argumentos apresentados pela recorrente não encontram amparo legal ensejador do 
deferimento do recurso e consequente alteração do gabarito e pontuação, uma vez que, o 
conteúdo ensejador da questão encontra-se previsto no edital de abertura, em especial, 
Anexo III, tópico em destaque para a área em questão: Conhecimentos Gerais e 
Atualidades. 
Outro sim, destacamos que a questão está relacionada com um acontecimento local e 
municipal, ou seja, notícia publicada em destaque no próprio site do município de Joaçaba, 
conforme link abaixo: 
http://www.joacaba.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/8732/codNoticia/367273 
Ainda em tempo, a Miss Joaçaba 2016 irá representar o município em um evento ainda 
maior, que acontecerá no mês de Agosto, no município de Itajaí onde ocorrerá a disputa do 
Miss Santa Catarina 2016, no qual a cidade de Joaçaba estará sendo representada por sua 
candidata Miss Joaçaba 2016. 
A referida questão traz um tema bastante atual e relevante para o município, outro sim, ao 
prestar uma prova para o município em questão, é obrigação do candidato se inteirar dos 
principais acontecimentos do município em questão. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Sem mais, 

 
Publica-se e registra-se em, 

 
Joaçaba, 24 de Junho de 2016. 
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