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RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N° 003/2019 

 

Recorrente: MÁRCIA WISNIEWSKI NITEK 

Recorrido: CEBRADE – CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA – EPP 

 

MOTIVO ALEGADO PELA CANDIDATA: Trata-se de recurso para revisão das questões 

da prova, na qual, inconformada com o a questão 9 em específico aplicado na prova do 

processo seletivo em análise, arguiu a seguinte afirmação: “Prezado examinador, solicito para 

rever a resposta da questão número 09 de matemática, pois a ordem está inversa na resposta D 

e nesta questão marquei duas alternativas corretas então solícito que considerem a resposta da 

letra A. Obrigada. Márcia Wisniewski Nitek”. 

 

RESPOSTA:( ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO 

 

FUNDAMENTAÇÃO: O referido recurso é considerado indeferido, devido a candidata 

realizar dupla marcação na questão 9, considerando inválida, conforme dispõe o item 5.8 do 

edital. Abaixo está a questão a qual foi solicitada a revisão com o raciocínio lógico para a 

resolução.  

 

09)  Os carros de Artur, Bernardo e Cesar são, não necessariamente nesta ordem, uma 

Brasília, uma Parati e um Santana. Um dos carros é cinza, um é verde, e o outro é azul. O carro 

de Artur é cinza; o carro de Cesar é o Santana; o carro de Bernardo não é verde e não é a 

Brasília. As cores da Brasília, da Parati e do Santana são respectivamente: 

 

a) cinza, verde e azul 

b) azul, cinza e verde 

c) azul, verde e cinza 

d) cinza, azul e verde 

e) verde, azul e cinza 

 

 
Para resolução da questão deve-se seguir o seguinte raciocínio: 
 
O carro de Artur é cinza 
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O carro de Cesar é o Santana 
 

 
 
O carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília 
 

 
 

Diante o exposto, a questão da recorrente permanece sem alterações. 

 

 

 

 

 

 

Guarapuava, 05 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO 
 

I - ADELIA SEDLACZEK  
II – ISABEL FRANCISCA BERBEK CHAIKOSKI 

III – SILVANA LUZIA ROSNOWSKI  
 

Euclides Pasa 

Prefeito Municipal 

 
Secretária Municipal de Administração 

 
Divisão de Recursos Humanos 
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RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N° 003/2019 

 

Recorrente: BÁRBARA NICOLY FAGUNDES SANTOS 

Recorrido: CEBRADE – CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA – EPP 

 

MOTIVO ALEGADO PELA CANDIDATA: Trata-se de recurso para revisão das questões 

da prova, na qual, inconformada com o conteúdo aplicado na prova do processo seletivo em 

análise, arguiu a seguinte afirmação: “Boa noite, Meu nome é Barbara Nicoly Fagundes 

Santos, fiz a prova neste domingo dia 02/02/2020 na Cidade de Cruz Machado, para o Estágio, 

Formação de Docentes ,e gostaria de solicitar revisão de prova, pois na minha opinião o 

conteúdo da mesma não consta do conteúdo do edital proposto, onde me senti prejudicada em 

algumas questões, tendo plena convicção dos meus conhecimentos, discordo dos meus acertos, 

ja que a maioria das questões nada tinham a ver com o edital ou proximo deste. Ex:questões 

sobre  Florianópolis, Ponte Hercilio luz,....moramos no Estado do Paraná, não concordo com 

essa questão, dentre outras.”. 

 

RESPOSTA:( ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO 

 

FUNDAMENTAÇÃO: O referido recurso é indeferido, considerando que o a prova aplicada 

no Processo Seletivo de Cruz Machado, seguiu o conteúdo programático do item 6.0 do edital, 

abrangendo questões da educação básica de ensino. O exemplo da questão citada refere-se ao 

conteúdo de conhecimentos gerais/atualidades, tendo em vista que o assunto da Ponte Hercílio 

Luz, localizada na Cidade de Florianópolis/ SC foi um assunto de grande circulação, 

publicado, por exemplo, nos seguintes sites: G1 Globo Noticias (https://g1.globo.com/sc/santa-
catarina/noticia/2019/12/30/florianopolis-reabre-ponte-hercilio-luz-apos-ficar-28-anos-
fechada.ghtml) e UOL (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/ponte-simbolo-de-santa-
catarina-reabrira-depois-de-28-anos.shtml).  

Diante o exposto, as questões da recorrente permanecem sem alterações. 

. 

Guarapuava, 05 de Fevereiro de 2020. 

 
COMISSÃO ESPECIAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO 

 
I - ADELIA SEDLACZEK  

II – ISABEL FRANCISCA BERBEK CHAIKOSKI 
III – SILVANA LUZIA ROSNOWSKI  

 
Euclides Pasa 

Prefeito Municipal 

 
Secretária Municipal de Administração 

 
Divisão de Recursos Humanos 
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