
 

 

 
Ofício nº 12/2021. 

Lobato, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

Senhor Presidente, 

 

A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos 

interpostos contra a prova escrita aplicada no dia 07 de fevereiro de 2021 decide sob os seguintes 

fundamentos: 

 

CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
Assistente Social e 

Enfermeiro / 07 

INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão, pois cada atleta tem 9 

medalhas. (somando 9 + 9 obtem-se 18).  

Assistente Social - 

Saúde / 14 

DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra B). 

 

Engenheiro Civil / 14 INDEFERIDO: A alternativa B) refere-se a cimento Portland de alto forno.  

Mecânico / 15 INDEFERIDO: A alternativa correta apontada no gabarito preliminar é a letra C) e 

não a letra B) como afirmam os requerentes. 

Mestre de Obras / 15 DEFERIDO: Anular a referida questão (estender a anulação da referida questão 

para os cargos de Agente de Manutenção e Limpeza Escolar – Agente re Nutrição 

Escolar (Merendeira) – Agente de Segurança e Vigilância Escolar – Agente de 

Serviços Gerais (Saúde e Infraestrutura) – Agente de Transporte Escolar 

(Motorista) – Auxiliar de Limpeza – Auxiliar de Serviços Gerais – Gari – Jardineiro –  

Motorista (Todas as áreas) – Operador de Máquinas – Pedreiro - Servente de 

Pedreiro - Vigilante. Estender ainda  a referida anulação para a questão 9 dos 

cargos de eletricista e eletricista automotivo. 

Professor Pedagogia / 

15 

INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão 

Técnico em 

Enfermagem / 19 

DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra D). 

 

Técnico em Radiologia 

/ 11, 12 e 13 

INDEFERIDO: Questões aplicadas conforme programa de provas disponibilizado 

aos candidatos (Anexo I – Programa de Provas) 

Agente Administrativo 

- Assistência Social / 

14 

INDEFERIDO: O brasão do município é um desenho criado com a finalidade de 

identificação e é um importante símbolo. O de Gaúcha do Norte é de autoria de 

Irineu Loss. (VER: http://www.gauchadonorte.mt.gov.br/info/simbolos-do-

municipio/) 

 

 

Atenciosamente, 

  

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


