Avenida Jorge Lacerda – 1.017 – Centro
88.443-000 – Vidal Ramos – SC
CNPJ/MF nº. 08.662.246/0001-30

Comunicado aos candidatos inscritos para os cargos de: Auxiliar de Serviços Gerais
Escolares, Motorista de Caminhão I, Rampeiro/Borracheiro, Roçador, Servente,
Tratorista, Tratorista Agrícola e Zelador de Escola, sobre a Questão 15, das Provas de
Nível ALFABETIZADO, Concurso Público, Edital nº. 024/2014, do Município de Pomerode
/ SC.
A questão foi apresentada aos candidatos nos cadernos de provas da seguinte forma:
15 – Sobre o Estado de Santa Catarina é INCORRETO afirmar:
[A]
[B]
[C]
[D]

É banhado pelo Oceano Pacífico,
Faz divisa com o Rio Grande do Sul.
Faz divisa com São Paulo.
Faz fronteira com a Argentina.

Argumentação de Diversos Candidatos:
As alternativas “A” e “C” podem ser assinaladas como resposta para a questão.
Resposta do Recurso:
A Direção da Empresa Info-VR – Tecnologia e Consultoria Pública Ltda e a Comissão
Organizadora do Concurso Público Municipal, vêm a público por intermédio de este informar a
todos os candidatos dos cargos citados anteriormente que a questão acima será anulada, por
conter um erro apresentando duas respostas, o que contraria o disposto no Edital de Abertura
de Concurso Público:
6.2 – As provas escritas serão avaliadas na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos,
sendo a nota desta prova expressa com 02 (duas) decimais e serão compostas por 30 (trinta)
questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, 05 (cinco) de Matemática, 05 (cinco) de
Conhecimentos Gerais e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos do Cargo, de múltipla
escolha (A, B, C e D), sendo apenas uma correta, conforme segue: (...)
Desta feita resta-nos pedir desculpas aos candidatos e informar que será aplicado o que
está previsto no Edital de Abertura de Concurso Público:
8.3.2 - A formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito provisório no prazo
de 02 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia útil após a publicação do gabarito provisório. Os
pontos correspondentes às questões da prova escrita eventualmente anuladas por erro
de formulação serão atribuídos a todos os candidatos.

Portanto, fica desde já “ANULADA”, a Questão 15, das Provas de Nível ALFABETIZADO,
Concurso Público, Edital nº. 024/2014, do Município de Pomerode / SC.

