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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2014 
EDITAL Nº 009/2014 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO 
 
 
 
 
 
 A Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Processo Seletivo Simplificado 
006/2014, representada pela senhora Mara Andressa Kunst Kempa, Presidente da Comissão, 
no uso de suas atribuições legais, e de Acordo com a Lei Autorizativa nº 1696/2014, 
1706/2014 e 054/2014, torna público O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O 
GABARITO, E A LISTA ATUAL DO RESULTADO PROVISÓRIO. 
 
 
Publica-se, registra-se e cumpra-se 
 

     
 

Brasnorte – MT 15 de Janeiro de 2015. 
 
 
 

 
Mara Andressa Kunst Kempa 

Presidente da Comissão 
Processo Seletivo Simplificado 

N° 006/2014 
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Julgamento dos Recursos contra o Gabarito 

 
Fabiele Canteri – entrou com recurso para o cancelamento de questões do cargo 

Professor Licenciatura Plena, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em todas as provas 
de Ensino Superior, 03 – 05 – 13 – 16 – 19 e questões específicas de Professor Licenciatura 
Plena, 22 e 25 – Deferido. 

Laura Cristina Novais – entrou com recurso para o cancelamento de questões do 
cargo Professor Licenciatura Plena, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em todas as 
provas de Ensino Superior, 01 – 03 – Deferido. 

Deise Santana da Conceição – entrou com recurso para o cancelamento de 
questões do cargo Especialista da Saúde - Fisioterapeuta, conforme as questões de 1 à 20 são 
idênticas em todas as provas de Ensino Superior, 03 – 05 e questões específicas de 
Especialista da Saúde - Fisioterapeuta, 24 – Deferido. 

Lucimara de Lima Silva – entrou com recurso para o cancelamento de questões do 
cargo Professor Licenciatura Plena, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em todas as 
provas de Ensino Superior, 05 – 13 – 19 e questões específicas de Professor Licenciatura 
Plena, 22 – Deferido. 

Laci Pinheiro Lopes – entrou com recurso para o cancelamento de questões do 
cargo Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - Magistério, conforme as questões de 1 à 20 são 
idênticas em todas as provas de Ensino Médio/Magistério, 17 – Deferido. 

Nádia Ferrari Costa – entrou com recurso para o cancelamento de questões do 
cargo Psicólogo, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em todas as provas de Ensino 
Superior, 03 – 13 – 19 e questões específicas de Psicólogo, 27 – Deferido. 

Neire das Graças Lucio – entrou com recurso para o cancelamento de questões do 
cargo Professor Licenciatura Plena, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em todas as 
provas de Ensino Superior, 13 – 16 – 19 e questões específicas de Professor Licenciatura 
Plena, 22 – Deferido. 

Juliana Sousa Rodrigues – entrou com recurso para o cancelamento de questões 
do cargo Professor Licenciatura Plena, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em todas 
as provas de Ensino Superior, 13 – 16 – 19 e questões específicas de Professor Licenciatura 
Plena, 22 – Deferido. 

Sueli Prestes Pereira – entrou com recurso para o cancelamento de questões do 
cargo Professor Licenciatura Plena, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em todas as 
provas de Ensino Superior, 13 – 16 – 19 e questões específicas de Professor Licenciatura 
Plena, 22 – Deferido. 

Silvana Rosa de Oliveira – entrou com recurso para o cancelamento de questões 
do cargo Técnico da Saúde - Enfermagem, questões específicas 23 – 26 – Deferido. A questão 
nº 28 – Indeferida, pois a redação diferente não altera a resposta. 

Giselly da Silva Chaves – entrou com recurso para o cancelamento de questões do 
cargo Professor Licenciatura Plena, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em todas as 
provas de Ensino Superior, 13 - 19 – Deferido. 

Sonia Aparecida Rodrigues – entrou com recurso para o cancelamento de questões 
do cargo Professor Licenciatura Plena, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em todas 
as provas de Ensino Superior, 13 - 19 – Deferido. 

Patrícia Gazola da Silveira – entrou com recurso para o cancelamento de questões 
do cargo Agente Administrativo, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em todas as 
provas de Ensino Médio, 17 – Deferido. 
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Mateus Rogério Soares Lelis – entrou com recurso para o cancelamento de 

questões do cargo Agente de Distribuição do DAE, conforme as questões de 1 à 20 são 
idênticas em todas as provas de Ensino Médio, 17 – 20 – Deferido. 

Eder Junior Aparecido Netto – entrou com recurso para o cancelamento de 
questões do cargo Técnico da Saúde - Enfermagem, questões específicas 24 – 27 – 29 – 
Deferido. Questão nº 25 – Indeferida, pois a redação diferente não altera a resposta. 

Eder Junior Aparecido Netto – entrou com recurso para o cancelamento de 
questões do cargo Técnico da Saúde - Enfermagem, questões específicas 23 – 26 – Deferido. 
Questão nº 28 – Indeferida, pois a resposta é a que está disposta no Gabarito Oficial do 
Processo Seletivo nº 006/2014. 

Sueli Germano Neto – entrou com recurso para o cancelamento de questões do 
cargo Técnico da Saúde - Enfermagem, questões específicas 21 – 23 – 26 – 27 – 29 – 
Deferido. Questão nº 25 – Indeferida, pois a redação diferente não altera a resposta. Questão 
nº 28 – Indeferida, pois a resposta é a que está disposta no Gabarito Oficial do Processo 
Seletivo nº 006/2014. 

Zenaide Solis Sousa – entrou com recurso para o cancelamento de questões do 
cargo Técnico da Saúde - Enfermagem, entrou com recurso para o cancelamento de questões 
do cargo Técnico da Saúde - Enfermagem, conforme as questões de 1 à 20 são idênticas em 
todas as provas de Ensino Médio, 17 – Deferido. Questões específicas 21 – 23 – 26 – 27 – 29 
– Deferido. Questão nº 25 –Indeferida, pois a redação diferente não altera a resposta.  

Maria Francione Carneiro – entrou com recurso para o cancelamento de questões 
do cargo Apoio Administrativo Educacional, questões específicas 25 e 26 – Deferido. As 
questões 25 e 26 do cargo de Agente de Infra Estrutura serão canceladas, pois as provas são 
idênticas. 

Lourinaldo Marques da Silva – entrou com recurso para o cancelamento de 
questões do cargo de Eletricista de Rede Elétrica, questão 29 – Deferido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


