
 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

EDITAL Nº 002/2018  

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  

 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS  

Nome  Fundamentação do Recurso  Resposta  Situação  

Denise Fernandes Santos Solicito a correção e anulação da questão 20, pois a mesma 

possui duas alternativas incorretas, sendo a letra C & E. 

Segundo o Caderno de Orientações Técnicas CRAS não 

são elementos constituintes as alternativas C & E. 

De acordo com a 

solicitação da candidata 

juga-se procedente o 

questionamento. 

Deferido 

Valquíria Alves de Farias  Solicito que revisem a questão de nº 19 da prova objetiva, 

pois, a mesma consta duas que seria correta. Alternativas 

(D & E) 

De acordo com a 

solicitação da candidata 

juga-se procedente o 

questionamento. 

Deferido 

Eliardo Gonçalves Delmondes  Revisar a questão 07 porque ela entra em diagrama e não 

porcentagem que era o que pedia a questão.  

 

 

 

Questão nº 17 o CRAS não é um programa ele é uma 

entidade publica de atendimento aos programas de 

assistência social.  

 

 

 

Revisar questão 19, pois consta resposta dupla. 

De acordo com a 

solicitação do candidato 

juga-se improcedente o 

questionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a 

solicitação da candidata 

juga-se procedente o 

questionamento. 

Questão nº 

07 

Indeferido  

 

 

Questão nº 

17 

Indeferido 

 

 

 

Questão nº 

19 

Deferido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keli Cristine de Oliveira  

Na questão de n°15 do teste aplicado no dia 24 existem 

duas alternativas confusas, pois assim como é incorretas 

afirmar que a alternativa C faça parte dos serviços 

prestados pela proteção básica, também é incorreto afirmar 

que todas as alternativas estejam incorretas apresentada na 

letra D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar a questão nº 19 possui duas respostas com o 

mesmo sentido tornando ambas corretas. 

De acordo com a 

solicitação da candidata 

juga-se improcedente o 

questionamento, uma 

vez que a questão 

refere-se à Proteção 

Social Básica (PSB) e a 

alternativa C refere-se à 

Proteção Social 

Especial (PSE). Quanto 

à questão D não pode 

ser considerada correta, 

haja vista, existem 

alternativas corretas na 

questão. 

 

 

De acordo com a 

solicitação da candidata 

para questão nº 19 juga-

se procedente o 

questionamento. 

 

 

 

Questão nº 

15 

Indeferido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº 

19 

Deferido 

Iara Dias do Nascimento  Revisar a questão n° 19 do teste seletivo aplicado dia 24 de 

junho de 2018, possui duas alternativas corretas à letra D 

& E.   

De acordo com a 

solicitação da candidata 

juga-se procedente o 

questionamento. 

Deferido 

Katiele de Souza Sá Revisar a questão nº 19 possui duas respostas com o 

mesmo sentido tornando ambas corretas. 

De acordo com a 

solicitação da candidata 

juga-se procedente o 

questionamento. 

Deferido 
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