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COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Coronel 
Fabriciano, comunica que em cumprimento 
da Lei Municipal 3.968, de 1º de dezembro 
de 2014, que institui o Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Coronel 
Fabriciano – MG e estabelece normas para 
envio, publicação e divulgação de matérias 
dos órgãos da administração pública direta 
e indireta e dá outras providências, o jornal 
“O Município” deixará de ser impresso e 
existirá apenas em forma digital. A partir 
do dia 23 de março de 2015 só será possível 
ter acesso à publicação online, através do 
site www.fabriciano.mg.gov.br. 
A publicação deixará de se chamar “O 
Município” e passará a ser “Diário Oficial”. 
As edições serão assinadas digitalmente, 
atendendo aos requisitos de autenticidade, 
integridade, validade jurídica e 
interoperabilidade da Infraestrutura de 
Chaves Brasileiras ICP-Brasil. 
O Diário Oficial Eletrônico de Coronel 
Fabriciano será publicado diariamente, 
de segunda a sexta-feira, a partir das 
17h, exceto nos feriados nacionais. 
Serão mantidas no Portal para acesso 
público, consulta e download de todas 
as edições do Diário Oficial Eletrônico de 
Coronel Fabriciano. Será identificado por 
numeração sequencial para cada edição, 
pela data da publicação e pela numeração 
da página.
As Secretarias Municipais de Coronel 
Fabriciano designará os seus publicadores, 
responsáveis pelo envio à Procuradoria-
geral dos atos oficiais para publicação no 
Diário Oficial Eletrônico. As Secretarias 
Municipais deverão encaminhar os atos a 
serem publicados à Procuradoria-geral até 
às 14h de um dia para serem publicadas 
no jornal do dia posterior. Exceto os 
procedimentos licitatórios, que ficarão a 
cargo da própria Secretaria Municipal de 
Administração.
Compete á Procuradoria-geral do 
Município analisar os atos a ela enviados 
pelos publicadores e remetê-los para 
publicação no Diário Oficial Eletrônico 
de Coronel Fabriciano. O horário limite 
para o envio de matérias será 15h do dia 
agendado para divulgação. A exclusão de 
matérias não será feita após este horário.

As matérias enviadas para publicação 
deverão obedecer aos padrões de 
formatação estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Comunicação e Gestão 
Estratégica. 
Outras informações podem ser encontradas 
na Lei Municipal 3.968, de 1º de dezembro 
de 2014.

SAÚDE

Fabriciano inicia vacinação contra HPV 
para meninas de 9 a 12 anos

FABRICIANO – A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Coronel Fabriciano iniciou, 
nesta semana, a campanha de vacinação 
contra o Papilomavírus Humano (HPV). O 
objetivo é reforçar a prevenção ao câncer 
do colo do útero, que é considerada uma 
doença grave.  Neste ano, a vacinação 
é destinada a meninas de 9 a 12 anos. A 
meta é imunizar 2.953 meninas até o fim 
de março, quando encerra a campanha. 
 
A orientação é que os pais levem suas 
filhas à Unidade Básica de Saúde mais 
próxima de sua casa, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. Para garantir a eficácia 
do medicamento, é necessário tomar três 
doses da vacina, que são ministradas após 
seis meses e depois após cinco anos. No 
caso das adolescentes vacinadas, em 2014, 
e que não receberam a segunda dose, 
também é necessário se dirigir às Unidades 
de Saúde. 
 
No Brasil, o câncer do colo do útero é a 
segunda principal causa de morte por 
câncer entre mulheres. Os subtipos HPV 16 
e 18 são responsáveis por 70% dos casos 
de câncer de colo do útero em todo o 
mundo e ambos estão incluídos na vacina 
quadrivalente contra HPV, que está sendo 
disponibilizada na rede pública.  
 
HPV
De acordo com o Guia Prático do HPV, do 
Ministério da Saúde, na maioria dos casos, o 
HPV não apresenta sintomas e é eliminado 
pelo organismo espontaneamente. O vírus 
pode ficar no organismo durante anos 

sem a manifestação de sinais e sintomas. 
Em alguns casos, ele pode causar verrugas 
genitais, lesão pré-maligna de câncer (a 
chamada lesão precursora), vários tipos de 
cânceres, como os de colo do útero, vagina, 
vulva, ânus, pênis e orofaringe, além da 
Papilomatose Respiratória Recorrente (PRR). 
 
A principal forma de contágio é pela via 
sexual, que inclui contato oral-genital, 
genital-genital ou mesmo manual-genital. 
Portanto, o contágio com o HPV pode 
ocorrer mesmo na ausência de penetração 
vaginal ou anal. Também pode haver 
transmissão durante o parto. Embora seja 
raro, o vírus pode propagar-se também 
por meio de contato com mão. Como 
muitas pessoas portadoras do HPV não 
apresentam nenhum sinal ou sintoma, elas 
não sabem que têm o vírus, mas podem 
transmiti-lo.

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO/
MG. RESULTADO do Pregão Presencial 
012/2015 – Processo 166/2015. Objeto: 
aquisição de gêneros alimentícios secos 
para utilização na alimentação dos alunos 
do Programa Projovem Urbano no ano de 
2015, Recurso Governo Federal – Programa 
Projovem Urbano. Comunicamos que as 
seguintes proponentes saíram vencedoras: 
ALIMENTUS VALE DO AÇO COMÉRCIO 
ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
LTDA, referente aos itens 01, 02, 04 a 07, 09 
e 12 e STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA, 
referente aos itens 03, 08, 11 e 13. O item 
10 foi frustrado. Andréia Barros pereira. 
Pregoeira.

PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO/
MG. RESULTADO do Pregão Exclusivo ME/
EPP/MEI 028/2015 – Processo 283/2015. 
Objeto: aquisição de marmitex para o 
Serviço de Atendimento à População 
Imigrante e para o Centro de Referência 
Especializado para População de Rua, 
Centro Pop, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Assistência Social conforme 
Resolução n° 033 de 10 de junho de 2008, 
Recurso MIGRANTE/SEDESE CONTA 30.203-
1 e piso fixo de média complexidade – FNAS 

Diário Oficial
Coronel Fabriciano

Poder Executivo

Ano 2015 Coronel Fabriciano, quinta-feira, 05 de março de 2015 Número 008



Quinta-feira, 05 de março de 2015 / Página 2

– Conta n°. 35.971-8. Comunicamos que a 
proponente BAR E RESTAURANTE B & M 
LTDA, saiu vencedora do item 01. Andréia 
Barros Pereira. Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
FABRICIANO – RETIFICAÇÃO do Pregão 
037/2015 – Processo 324/2015. Informamos 
aos interessados no Pregão Nº 037/2015 – 
Processo 324/2015, cujo objeto é a aquisição 
de EPI’s para os auxiliares de serviços 
educacionais das escolas municipais, em 
atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. Recurso Próprio, que a 
nova data de abertura da licitação será dia 
18/03/2015 às 14h00min, Ficam inalteradas 
as demais informações contidas no edital 
resumido. Coronel Fabriciano, 04 de março 
de 2015. Marilza Marques de Oliveira. 
Pregoeira.

PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO/
MG. Aviso Pregão Exclusivo ME/EPP/MEI 
040/2015 – Processo 338/2015. Objeto: 
aquisição de lanches para atender aos 
cursos de capacitação, palestras e reuniões 
com professores em atendimento à 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura durante o exercício de 2015. 
Recurso Próprio. Abertura dia 18/03/2015, 
às 09h00min. O Edital poderá ser retirado 
no site www.fabriciano.mg.gov.br ou 
repassado via e-mail mediante solicitação 
via FAX pelo telefone 31-3846-7077/7767. 
Marilza Marques de Oliveira. Pregoeira. 

O Município de Coronel Fabriciano/MG 
informa o RESULTADO DA CHAMADA 
PÚBLICA n° 001/2015 – Processo 156/2015 
– cujo objeto é a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da agricultura familiar, para 
Alimentação Escolar e Creches municipais e 
conveniadas, para o ano de 2015, utilizando 
recursos do Governo Federal: PNAE 
(Creche, Pré Escola, Ensino Fundamental, 
Mais Educação e EJA). Comunicamos 
que as seguintes proponentes saíram 
vencedoras: referente ao item 01 foi a 
UNIÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 
DE IAPU E REGIÃO - UNAIR; o item 02 
foi o agricultor Gilmar de Lima Pereira o 
item 03 foram os agricultores João Felipe 
Rosa, Geider de Lima Pereira, David Rafael 
Inácio, Maria Perpetua Pereira; o item 
04 foram os agricultores Maria Joaquina 
de Barros Sousa, Welinton de Oliveira 
Barros e a UNIÃO DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DE IAPU E REGIÃO - UNAIR; o 
item 05 foi o agricultor João Felipe Rosa; 
o item 06 foram os agricultores Maria 
Nilza Alves de Arruda, Erci José de Arruda, 
Kênia Maria de Arruda e José Pereira de 
Moura; o item 07 foram os agricultores 
Marcelo da Rocha Souza, Maria Judite de 
Arruda, Maria do Carmo Arruda Santos, 
Romilson Farlen Martins, Eli Alves de 
Arruda, Dionisio Dutra dos Reis,  Edson 
Lima de Arruda e José Pereira de Moura; o 
item 08 foram os agricultores João Felipe 
Rosa e Maria Aparecida Pereira; o item 
09 foi o agricultor José Honório Martins; 
o item 10 foram os agricultores foram os 
agricultores Gilmar de Lima Pereira, Clébio 
Silva Lourenço, Maria da Conceição do 

Nascimento Arruda e Cristiano Rodrigues 
do Nascimento; o item 11 foi a agricultora 
Geralda Cristina Rodrigues; o item 12 
foram os agricultores Waldecy Inácio de 
Oliveira, Vicente Socorro Martins e José 
Honório Martins; o item 13 foi o agricultor 
José Santana de Farias; o item 14 foi a 
agricultora Marly Aparecida de Arruda; o 
item 15 foram os agricultores Fernando 
Rodrigues Duarte e José Martins Duarte; 
o item 16 foram os agricultores Vandecir 
Quirino de Alvarenga, José Geraldo Pereira, 
José da Silva Maciel, Juracy Denadai, 
Gilmar de Lima Pereira, Marly Aparecida 
de Arruda e José Honório Martins e o 
item 17 foi a UNIÃO DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DE IAPU E REGIÃO – UNAIR. 
As proponentes vencedoras ficam 
obrigadas a entregar amostra dos itens 
vencedores para aprovação, sob pena de 
desclassificação, no prazo máximo de 03 
(três) dias após a publicação do resultado. 
Coronel Fabriciano, 25 de fevereiro 
de 2015. Marilza Marques de Oliveira. 
Presidente da CPL 

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
FABRICIANO – EXTRATO DE TERMO DE 
ADITAMENTO Nº. 01/15 - CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 088/14 - 
MUNICÍPIO X RODRIGO LOPES GATTO – DA 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL: 
Pelo presente instrumento e por acordo 
entre as partes, fica prorrogado pelo 
período de 09 (nove) meses, o prazo de 
vigência do Contrato será a partir de 20 
de março de 2015 a 19 de dezembro de 
2015. – DO PREÇO: O valor deste Aditivo, 
no período de sua vigência, será de R$ 
34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos 
reais). - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As 
despesas decorrentes do presente Aditivo 
correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 0901.12.0122.0029.2390 
– Fonte 101.302 – 3.3.90.36.00.00 – Ficha 
0943. - CARTA CONVITE Nº 015/14 - 
PROCESSO Nº 276/14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
FABRICIANO – EXTRATO DE TERMO DE 
ADITAMENTO Nº. 02/15 - CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 463/14 - 
MUNICÍPIO X CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS 
LTDA EPP – DO OBJETO: Constitui objeto 
do presente aditamento acréscimo do 
percentual de 15,65245%, sobre o valor 
do Contrato originário, equivalente a 
R$ 12.485,80 (doze mil quatrocentos e 
oitenta e cinco reais e oitenta centavos). 
- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As 
despesas decorrentes do presente Aditivo 
correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 0702.04.0122.0031.2460 – 
Fonte 100.100 – 3.3.90.39.00.00 – Ficha 0514 
- CARTA CONVITE Nº 042/14 - PROCESSO Nº 
1211/14.

NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº. 

000035/001/2015
Referência: Contrato nº 470/12 – 
Concorrência Pública nº 023/12 - Processo 
nº 690/12
NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL 
FABRICIANO.
NOTIFICADO: CONSTRUMARTHI 
CONSTRUTORA LTDA.
Endereço: Rua Maria Matos, nº 471, sala 
102, Bairro Centro, Cep. 35.170-111, 
Coronel Fabriciano/MG.

Considerando o requerimento protocolado 
sob o número 000035/001/2015, 
informamos o indeferimento do mesmo, 
informamos ainda que os autos encontram-
se à disposição para consulta.

Coronel Fabriciano, 03 de março de 2015

NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº. 
011634/001/2014
Referência: Contrato nº 231/2013 – 
Concorrência Pública nº 020/12 - Processo 
nº 595/12
CONSTRUMARTHI CONSTRUTORA LTDA. 
Endereço: Rua Maria Matos, nº 471, sala 
102, Bairro Centro, Cep. 35.170-111, 
Coronel Fabriciano/MG.

Para: CONSTRUMARTHI CONSTRUTORA 
LTDA, na pessoa do seu representante 
legal, Dr. Máurisson Magno de Moraes - 
OAB/MG 76.973, escritório situado à Rua 
12 de Outubro, 31, CJ 205/207, Centro, 
Coronel Fabriciano/MG, CEP. 35.170012.
O MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO, 
por meio de sua Procuradoria-Geral, 
NOTIFICA a empresa CONSTRUMARTHI 
CONSTRUTORA LTDA, na pessoa 
do seu representante legal, sobre a 
rescisão unilateral do contrato de obras 
nº 231/13 e decisão administrativa 
proferida no processo administrativo nº 
011634/001/2014.

Coronel Fabriciano, 02 de março de 2015

DECRETOS

DECRETO Nº 5.193, DE 04 DE MARÇO DE 
2015.

Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação o imóvel que menciona 
para a implantação do Programa 
Habitacional e construção de Creche(Pró-
Infância) e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Coronel Fabriciano/
MG, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 41, inciso VI, da Lei Orgânica, e tendo 
em vista o disposto nos arts. 5º, alíneas “i”, 
“m” e “p”; e 6º do Decreto-Lei n.º 3.365, 
de 21 de junho de 1941, e suas ulteriores 
alterações. 

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade 
pública, para fins de desapropriação 
de pleno domínio, mediante acordo ou 
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judicialmente, o imóvel rural pertence ao ESPÓLIO DE GERALDO 
EDUARDO PONTES, registrado no Cartório de Registro de Imóveis 
de Coronel Fabriciano matriculado sob o n.º 06427, fls. 127, do Livro 
2-V, do conforme certidão constante do processo administrativo 
n.º 002070/001/2015, com a seguinte descrição: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice P01, de coordenadas N 
10.055,57 m e E 5.043,23 m, situado às margens do Córrego 
Monjolo e lateral da Estrada de Acesso; deste, segue confrontando 
com lateral da Estrada de Acesso com os seguintes azimutes e 
distâncias: 126°19’55” e distância de 46,05 m, até o vértice P02, 
de coordenadas N 10.028,28 m e E 5.080,33 m; situado na divisa 
com lateral da Estrada de Acesso e com Secretaria Estadual da 
Administração de Minas Gerais; deste, segue confrontando com 
Secretaria Estadual da Administração de Minas Gerais com os 
seguintes azimutes e distâncias: 180°07’43” e distância de 19,88 
m, até o vértice P03, de coordenadas N 10.008,41 m e E 5.080,29 
m; deste, segue com azimute de 179°40’23” e distância de 29,87 
m, até o vértice P04, de coordenadas N 9.978,53 m e E 5.080,46 
m; deste, segue com azimute de 179°40’55” e distância de 33,50 
m, até o vértice P05, de coordenadas N 9.945,04 m e E 5.080,64 
m; deste, segue com azimute de 179°44’05” e distância de 24,69 
m, até o vértice P06, de coordenadas N 9.920,34 m e E 5.080,76 
m; deste, segue com azimute de 180°00’00” e distância de 4,78 
m, até o vértice, P07, de coordenadas N 9.915,57 m e .E 5.080,76 
m; situado na divisa com Secretária Estadual da Administração 
de Minas Gerais e com Sandra Aparecida Duarte Pontes; deste, 
segue confrontando com Sandra Aparecida Duarte Pontes com os 
seguintes azimutes e distâncias: 180°00’00” e distância de 43,40 
m, até o vértice P08, de coordenadas N 9.872,17 m e E 5.080,76 
m; situado na divisa com Sandra Aparecida Duarte Pontes e com 
Lateral da Avenida Getúlio Vargas; deste, segue confrontando 
com Lateral da Avenida Getúlio Vargas com os seguintes azimutes 
e distâncias: 271°04’12” e distância de 31,36 m, até o vértice P09, 
de coordenadas N 9.872,75 m e E 5.049,40 m; deste, segue com 
azimute de 269°49’47” e distância de 66,92 rn, até o vértice P10, 
de coordenadas N 9.872,55 m e E 4.982,49 m; situado na divisa 
com Lateral da Avenida Getúlio Vargas e com Abdom Duarte 
Pontes; deste, segue confrontando com Abdom Duarte Pontes 
com os seguintes azimutes e distâncias: 0°14’06” e distância de 
52,39 m, até o vértice P11, de coordenadas N 9.924,94 m e E 
4.982,70 m; deste, segue com azimute de 0°05’21” e distância 
de 27,11 m, até o vértice P12, de coordenadas N 9.952,05 m e E 
4.982,74 m; deste, segue com azimute de 0°15’43” e distância 
de 19,72 m, até o vértice P13, de coordenadas N 9.971,77 m e E 
4.982,83 m; deste, segue com azimute de 0°15’38” e distância 
de 18,84 m, até o vértice P14, de coordenadas N 9.990,61 m e E 
4.982,92 m; deste, segue com azimute de 0°30’55” e distância 
de 19,76 m, até o vértice P15, de coordenadas N 10.010,36 m e 
E 4.983,10 m; deste, segue com azimute de 0°00’29” e distância 
de 2,86 m, até o vértice P16, de coordenadas N 10.013,22m e E 
4.983,10 m; deste, segue com azimute de 3°34’49” e distância 
de 14,99 m, até o vértice P17, de coordenadas N 10.028,18 m e E 
4.984,03 m; situado na divisa Abdom Duarte Pontes e na Margem 
do Córrego Monjolo; deste, segue confrontando na Margem do 
Córrego Monjolo no sentido jusante com os seguintes azimutes 
e distâncias: 80°58’40” e distância de 8,75 m, até o vértice P18, 
de coordenadas N 10.029,55 m e E 4.992,68 m; deste, segue com 
azimute de 62°22’55” e distância de 5,16 m, até o vértice P19, 
de coordenadas N 10.031,94 m e E 4.997,25 m; deste, segue com 
azimute de 68°16’48” e distância de 9,23 m, até o vértice P20, 
de coordenadas N 10.035,36 m e E 5.005,82 m; deste, segue com 
azimute de 81°29’54” e distância de 8,61 m, até o vértice P21, 
de coordenadas N 10.036,63 m e E 5.014,34 m; deste, segue com 
azimute de 80°52’52” e distância de 10,03 m, até o vértice P22, 
de coordenadas N 10.038,22 m e E 5.024,24 m; deste, segue com 
azimute de 93°24’02” e distância de 4,48 m, até o vértice P23, 
de coordenadas N 10.037,96 m e E 5.028,71 m; deste, segue com 
azimute de 62°02’54” e distância de 7,92 m, até o vértice P24, 
de coordenadas N 10.041,67 m e E 5.035,71 m; deste, segue com 
azimute de 33°30’44” e distância de 8,58 m, até o vértice P25, 
de coordenadas N 10.048,82 m e E 5.040,44 m; deste, segue com 
azimute de 22°28’45” e distância de 7,30 m, até o vértice P01, 
de coordenadas N 10.055,57 m e E 5.043,23 m; ponto inicial da 
descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 1,6213 

ha (um vírgula seis mil duzentos e treze hectares). 

Art. 2º. A desapropriação do imóvel descrito no artigo anterior 
destina-se à implantação de Programa Habitacional e construção 
de creche (Pró-Infância), conforme consta do Processo 
Administrativo n.º 002070/001/2015.

Art. 3º. Fica declarada a urgência na desapropriação do imóvel 
de que trata este decreto, para fins de imissão provisória na sua 
posse, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de junho 
de 1941, e suas ulteriores alterações.

Art. 4º. As despesas com a execução do presente Decreto correrão 
por conta das dotações consignadas no orçamento municipal 
para o exercício em curso. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Coronel Fabriciano, 04 de março de 2015.

ROSâNGELA MENDES ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021/2015 

A Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, através da Gerência 
de Gestão de Pessoas, convoca o(s) candidato(s) descrito(s) abaixo, 
APROVADO(S) no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2014 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, para 
comparecer (em) a esta Gerência, no prazo de 48 HORAS, a 
contar do dia de recebimento da carta de convocação, sob pena 
de ser(em) considerado(s) desistente(s). 

CANDIDATO CARGO CLASSIFICAÇÃO

Rosilene Moreira Costa Gomes PEB-MATEMÁTICA 15º

Carlos Magno De Oliveira Butinhol PEB-MATEMÁTICA 16º

Eliene Mendes Nogueira PEB-LÍNGUA 
PORTUGUESA 18º

Marcus Delano De Ornelos De Amorim
PEB-EDUCAÇÃO FÍSICA 9º

Karine Christian Rodrigues S. Fossali PEB-1º AO 5º 97º

Daniela Mara Leal Amâncio PEB-1º AO 5º 98º

Vanessa Moreira Costa PEB-1º AO 5º 99º

                                   
Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, 02 de março de 

2015.

Elizabeth Cristina das G. Marques Martins
Gerente de Gestão de Pessoas
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CONCURSO PÚbLICO
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RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A 
PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

CARGO: AUXILIAR TÉCNICO DA EDUCAÇÃO

QUESTÃO: 01
CANDIDATO(S): André Martins Rodrigues, Lucas 
Araújo de Paula, Marina Hosken, Thiago Bueno Costa, 
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não cabe deduzir se a ação do 
personagem é contraditória ou não. O comando da 
questão pede a caracterização do personagem. As 
opções A, B, C caracterizam-no. Opção correta letra D.

QUESTÃO: 01
CANDIDATO(S): Rayanne Braga Hermógenes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão é de interpretação. “Missão 
Divina” é a interpretação das atitudes do personagem 
Jeremias. Opção correta letra D.

QUESTÃO: 02
CANDIDATO(S): Elaine Cristina dos Santos, Patrícia de 
Lacerda Soares, Rosemara Santos da Silva, Tânia Mara 
de
Lima Andrade, Taylon de Matos Leal Ramos
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A visão de Jeremias “provocou” uma 
reação mais que mental, intelectual, palavras sinônimas 
mas que diferem no contexto. Opção correta letra B.

QUESTÃO: 02
CANDIDATO(S): Lucas Araújo de Paula
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A visão de Jeremias provocou-lhe uma 
reação mais que mental e sim intelectual. Opção correta 
letra
B.

QUESTÃO: 02
CANDIDATO(S): Marina Hosken
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Intelectual e mental, embora sinônimas 
diferem no contexto. A visão de Jeremias é mais que 
uma atividade metal. Assim opção correta letra B.

QUESTÃO: 02
CANDIDATO(S): Rayanne Braga Hermógenes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O recurso não procede. A resposta 
correta é letra B, como concorda a candidata.

QUESTÃO: 03
CANDIDATO(S): Renata Bahia Fabri
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O ódio de Jeremias foi motivado pela 
destruição da mata (derrubada e queimada). As opções 
A, B, C
estão implícitas, são partes da destruição da mata. 
Opção correta letra D.

QUESTÃO: 04
CANDIDATO(S): Lucas Araújo de Paula

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A 
PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A linguagem de Jeremias caracteriza-o 
como personagem misterioso como é comprovado no 
3º
parágrafo do texto.

QUESTÃO: 04
CANDIDATO(S): Marina Hosken
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A narrativa sugere característica 
ecológica e social, quando se interpreta as atitudes do 
personagem
Jeremias. Opção correta letra A.

QUESTÃO: 04

CANDIDATO(S): Zamanda Fonseca Coura Silva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A alternativa B está correta quando 
se interpreta a atitude do personagem Jeremias. A 
exceção é a opção A.

QUESTÃO: 05
CANDIDATO(S): André Martins Rodrigues, Rayanne 
Braga Hermógenes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Sim, denunciadora, dramática, 
cinematográfica. Interpretar é tirar conclusão do que 
foi narrado. Opção correta letra B, a exceção.

QUESTÃO: 05
CANDIDATO(S): Lucas Araújo de Paula
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:  O  último  parágrafo  é  o  desfecho  
da  narrativa,  o  término,  a  conclusão  que  depende  
de  uma interpretação (“assume a dimensão”). Opção 
correta letra B.

QUESTÃO: 05
CANDIDATO(S): Patrícia de Lacerda Soares
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A descrição do fim de Jeremias é 
denunciadora, dramática e descrita de maneira 
cinematográfica. Interpretar é tirar conclusão do que 
foi narrado. Assim a opção correta é a letra B.

QUESTÃO: 09
CANDIDATO(S): André Martins Rodrigues, Dauriene 
Moreira da Silva, Lucas Araújo de Paula, Renato Luiz 
dos Santos, Rozielene Medeiros dos Santos
RECURSO(S): DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.

QUESTÃO: 17
CANDIDATO(S): Daniela de Jesus Lopes de Souza
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O gabarito publicado foi letra C, de 
acordo com a argumentação da candidata.

QUESTÃO: 18
CANDIDATO(S): Daniela de Jesus Lopes de Souza
RECURSO(S): INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA: Ao Auxiliar Técnico não cabe dialogar 
ou argumentar tecnicamente com o reclamante, mas 
agir como indicado na opção D.

QUESTÃO: 22
CANDIDATO(S):  Elizandra Edna Ferreira, Jéssica Santos 
Viana, Lucas Araújo de Paula, Marcela Andrade Silva, 
Marina Hosken, Patrícia de Lacerda Soares, Rayanne 
Braga Hermógenes, Renata Bahia Fabri, Renato Luiz 
dos Santos, Rosemara Santos da Silva, Sandila Kely 
Rodrigues, Samuel Teixeira Lopes, Tânia Mara de Lima 
Andrade, Taylon de Matos Leal Ramos, Thiago Bueno 
Costa, Zamanda Fonseca Coura Silva
RECURSO(S): DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de C para B.

CARGO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

QUESTÃO: 11
CANDIDATO(S): Rosely Cristina de Almeida
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:  A  questão  pede  conhecimento  de  
colocação  de  pronomes  oblíquos  átonos,  como  
está  na programação. Entender, saber as várias 
possibilidades de seu emprego é imprescindível para 
falar e escrever
corretamente.

QUESTÃO: 14
CANDIDATO(S): Rosely Cristina de Almeida
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A letra D está correta quanto à 

concordância, mas a letra C (Fizemos o primeiro 
problemas e o quinto), não.

QUESTÃO: 15
CANDIDATO(S): Roseli Oliveira Magalhães Dias
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O comando da questão pede o uso 
incorreto do emprego da crase. A única opção em 
que ocorre erro é a letra B. (não se usa crase antes de 
palavras masculinas).

QUESTÃO: 15
CANDIDATO(S): Rute Vieira Botelho Ulhoa
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O comando da questão pede a frase 
incorreta quanto ao emprego da crase. O erro pode 
estar no emprego ou não do sinal da crase.

QUESTÃO: 16
CANDIDATO(S): Rosely Cristina de Almeida
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O recurso NÃO PROCEDE, porque
O artigo 1º da lei nº 9334/1996 ( Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação) diz:
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1º. A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 
nas manifestações culturais.
O § 1º, desta mesma lei diz: Esta Lei disciplina a educação 
escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 
meio do ensino, em instituições próprias.
Portando, abranger não tem o mesmo sentido de 
disciplinar.

QUESTÃO: 20
CANDIDATO(S): Fabiana Rocha de Matos, Flaviane 
Aparecida Damasceno Costa Gomes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
O recurso NÃO PROCEDE, porque
O texto da proposição III da questão foi retirado do 
texto da Convenção de Salamanca:

8. Dentro das escolas inclusivas, crianças com 
necessidades educacionais especiais deveriam receber 
qualquer suporte extra requerido para assegurar uma 
educação efetiva. Educação inclusiva é o modo mais 
eficaz para construção de solidariedade entre crianças 
com necessidades educacionais especiais e seus colegas. 
O encaminhamento de crianças a escolas especiais ou a 
classes especiais ou a sessões especiais dentro da escola 
em caráter permanente deveriam constituir exceções, a 
ser recomendado somente naqueles casos infreqüentes 
onde fique claramente demonstrado que a educação na 
classe regular seja incapaz de atender às necessidades 
educacionais ou sociais da criança ou quando sejam 
requisitados em nome do bem-estar da criança ou de 
outras crianças.
O texto é o suficientemente claro quando diz: Dentro 
das escolas inclusivas, crianças com necessidades 
educacionais especiais deveriam receber qualquer  
suporte  extra requerido para assegurar  uma 
educação efetiva.
Não é receber qualquer suporte mas os que contribuirão 
para uma educação efetiva.

Belo Horizonte, 04 de março de 2015.

Prazo para recurso contra a NOTA da prova 
objetiva: 06, 09 e 10/03 de acordo com item 9 do Edital 
e seus subitens.
 
Prazo para entrega da documentação referente à 
prova de títulos: 06 e  09/03 de acordo com item 6.2. 
do Edital e seus subitens.
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