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Edital de Resultado de Recursos Contra Resultado Preliminar da  
Segunda Avaliação do Curso de Formação 

 
                 A Prefeitura do Municipio da Estância Hidromineral de Poá, por meio da Secretaria de Segurança Urbana 
com a supervisão  da Comissão Organizadora do Curso de Formação da Guarda Civil , instituída pela Portaria  n° 
41.260/2019,no uso de suas atribuições em atendimento ao edital do Concurso Publico SMSU  n° 001/2016 TORNA 
PÚBLICO o resultado dos recursos face ao resultado preliminar da Segunda Avaliação do Curso de Formação 
referente ao Módulo II, do concurso público em epígrafe, para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3ª Classe 
(Feminino e Masculino) conforme segue: 
 
1. Recursos: 

Número do Protocolo: 20190401.011.269867.061.0000002167-108 

Recurso: A questão 19 está assinalada correta sendo a alternativa A a correta ..... A letra Da evidenciada que é a 
errada..... 

Resposta:  

INDEFERIDO.  Ocorre que na questão de nº 19 o candidato assinalou em duplicidade as alternativas “A e D”, sendo 
assim não obteve pontos nesta questão. O preenchimento da Folha Resposta é de responsabilidade do aluno e 
havendo marcação ou qualquer rasuna na questão o candidato não recebe a pontuação, caso não fosse dessa forma 
muito fácil conseguir nota, simplesmente na dúvida fariam varias marcações e teria ponto pela resposta correta! A 
resposta correta conforme gabarito oficial é a alternativa “A”. Considerando o exposto permanece inalterada a nota 
divulgada pelo edital de resultado preliminar da avaliação do módulo II.  

   

Número do Protocolo: 20190401.011.269888.061.0000002168-53 

Recurso: Mediante a conferência da prova e o gabarito publicado no site , foram acertadas todas questões , 
entretanto a nota foi 95 e não 100 referente ao módulo 2. Desejo a revisão do cartão de resposta para certifica-me 
sobre a nota atribuida do módulo 2..obrigado 

Resposta:  

INDEFERIDO. Ocorre que aa questão nº 17 o candidato assinalou como resposta a alternativa “D”. A resposta 
correta conforme gabarito oficial é a alternativa “C”. Considerando o exposto permanece inalterada a nota divulgada 
pelo edital de resultado preliminar da avaliação do módulo II.  

 
2. Considerando que não houve alteração do Resultado Preliminar da Avaliação do Módulo II, fica o 
divulgado como definitivo.  

 
Estância Hidromineral de Poá, 17 de julho de 2019. 
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