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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO  
DAS NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA 

 
 

PROTOCOLO: 54926232030-6 
 
RECURSO INDEFERIDO: Ao realizar a inscrição para o devido certame, o candidato está de acordo com todas 
as informações que constam no edital de abertura. A prova de Motorista, conforme o edital de abertura, Anexo III 
– Quadro Demonstrativo de Outras Etapas tem caráter eliminatório/classificatório, ou seja, o candidato que 
obtivesse a pontuação mínima exigida estaria automaticamente aprovado, porém, ao não atingir a pontuação 
mínima, o candidato automaticamente estaria eliminado do concurso público. É importante ressaltar também o 
item 16.19 do edital de abertura que informa: “Será admitida a impugnação deste Edital, que deverá ser enviada 
exclusivamente para o e-mail impugnacao@fundatec.org.br, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação”. 
 
PROTOCOLO: 54926232035-6 
 
RECURSO INDEFERIDO: Referente ao veículo utilizado na realização da prova, ele é disponibilizado pela 
prefeitura e, antes do início das atividades, é feita uma inspeção no veículo de modo que não apresente 
problemas e esteja em plenas condições de funcionamento. O fato de ser um caminhão traçado não é empecilho 
para a realização da baliza, tampouco da prova. O veículo foi colocado, no início da prova, em uma pequena 
descida por ser a única rua permitida para realização da prova, porém para realização das manobras da baliza o 
local era plano. É importante ressaltar que a prova foi realizada de maneira isonômica, de modo que as 
condições apresentadas eram iguais para todos os candidatos. 
 
PROTOCOLO: 54926232038-6 
 
RECURSO INDEFERIDO: Em nenhum momento o candidato era impedido de ter acesso aos pratos enquanto o 
período da prova ocorria. Ao contrário do narrado em sua justificativa, a alteração de bancada dos pratos se deu 
no intuito de facilitar o acesso desta à higienização deles. Jamais houve qualquer obstrução ou impedimento da 
candidata aos pratos. Assim, opino pelo indeferimento do recurso no ponto, uma vez que não houve obstrução 
que prejudicasse o acesso da candidata aos pratos. 
 
Quando da realização da prova prática, os candidatos foram advertidos não apenas verbalmente, mas também 
por escrito, sobre as orientações gerais para a realização da prova. Em tal orientação, o item “Tarefa 2”, é claro 
ao afirmar que todas as frutas deveriam ser higienizadas e utilizadas: 

 
Montar a sobremesa: A quantidade será para 1 pessoa. Higienizar corretamente as frutas disponíveis na 
bancada, descascar e cortar, após colocar num prato e organizar os materiais e utensílios utilizados nessa 
tarefa. 
  
Assim, resta claro que nas orientações recebidas pelos candidatos não havia opção de qual fruta utilizar, 
cabendo a este higienizar e utilizar “as frutas disponíveis na bancada”, não havendo margem de 
discricionariedade para qual fruta utilizar. Considerando tal, opino pelo indeferimento da impugnação 
apresentada pela candidata vide o acima exposto.  Ressalta-se que a não utilização da maçã na prova, como 
explicitamente orientado, automaticamente traz o desconto pelas atividades correlatas à tal tarefa. 
 
O item Tarefa 3 das orientações gerais recebidas, assim diz: 
 
Preparação da Carne: A quantidade será para 1 pessoa. Pegar 1 unidade de peito de frango, temperar e colocar 
para fritar. Após, colocar num prato e organizar os materiais e utensílios utilizados nessa tarefa. 
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Depreende-se que a quantidade a ser feita era para 01 (uma) pessoa. A candidata pegou o frango inteiro e 
após temperá-lo como um todo, o cortou ao meio, fazendo com que o frango inteiro servisse não apenas uma 
pessoa, mas duas. No momento em que a orientação dizia que a porção era para uma pessoa, a outra porção 
feita pela candidata ao cortar o frango ao meio não poderia ser utilizada, vide legislação sanitária vigente. Isso se 
dá uma vez que a porção sobressalente foi temperada e manuseada, não podendo servir para nova utilização, o 
que caracteriza desperdício e, por tal razão, descontaram-se os pontos da candidata, razão pela qual opina-se 
pela improcedência da impugnação. 
 
Trata-se da mesma matéria ventilada na impugnação número 1 feita pela candidatada. Esta não observou as 
orientações gerais entregues, não utilizando a maçã. Ainda que não utilizada, tal gera o desconto da pontuação, 
uma vez que obrigação acessória ao principal. Se não feito o principal, os correlatos também deverão sofrer 
desconto. Assim, opino pela improcedência da impugnação.  
 
Repete-se a fundamentação trazida no item acima. Ressalta-se que a própria candidata confessa ter cortado o 
peito de frango ao meio, gerando não apenas uma porção, mas duas, o que corrobora a avaliação feita por esta 
banca examinadora. Improcedem as impugnações. 
 
Como já relatado, as orientações gerais passadas verbalmente e por escrito aos candidatos eram claras em 
relação à utilização das frutas disponíveis na bancada. Não estava escrito uma das frutas, ou quaisquer das 
frutas, mas sim das frutas disponíveis na bancada. 
 
Quanto a alegação de a bancada era de uso comum e tal dificultou a realização das tarefas não procede. Os 
erros cometidos pela candidata são técnicos e de interpretação de texto, não possuindo relação alguma com a 
disposição da bancada e de seus objetos. Assim, opina-se pela improcedência da impugnação. 
 
No momento em que a candidata faz duas porções do frango ao cortá-lo ao meio, em que pese devidamente 
orientada a fazer porção para uma pessoa, o pedaço sobressalente conta como desperdício. Ainda, a não 
observação das orientações gerais quanto a utilização das frutas disponíveis na bancada, faz com que haja 
sobra da fruta não utilizada e, portanto, tal deve ser considerada como desperdício. Assim, opino pela 
improcedência da impugnação apresentada.  
 
Improcede a impugnação. Os pratos não foram retirados, apenas levados para outra bancada apenas para 
facilitar a higienização das louças pela candidata, evitando a contaminação dos alimentos. Em nenhum momento 
a candidata foi impedida de ter acesso aos pratos realocados. Ainda, depreende-se das filmagens que não 
houve interferência indevida, mas apenas imperícia da candidata que não soube dimensionar suas tarefas em 
uma cozinha, demonstrando não estar apta para a vaga. 
 
Ante o acima exposto, entendo que não assiste razão à candidata, razão pela qual opino pela improcedência 
das impugnações apresentadas.  
 

 
12 de maio de 2020 

 
Comissão de Processos Seletivos & Concursos. 
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