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EDITAL DE RESPOSTAS DOS RECURSOS, RETIFICAÇÃO DO GABARITO, DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 
FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS,  CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA E CONVOCAÇÃO PARA O T.A.F 

 

A Prefeitura do Município de Ituiutaba/MG, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo, especialmente nomeada pela 

Portaria nº 566/2021, usando das atribuições legais DIVULGA: 

 

I. AS RESPOSTAS DOS RECURSOS INTERPOSTOS em face a aplicação das Provas Objetivas, Divulgação dos Gabaritos e Resultado 

Preliminar divulgados em 27/09/2021 das provas realizadas em 26/09/2021, cujo prazo para protocolo foi do dia 27/09/2021 ao dia 28/09/2021; e 

ainda o Resultado do Parecer, a saber: 
 

Obs. A resposta na íntegra está disponível ao Candidato, através do site da Directa Carreiras, no “Painel do Candidato”, link “Meus Recursos”. 
 

Cód e Cargo Tipo Recurso Nome Questão Status 

2.01 - ACE - CENTRO DE CONTROLE DE 

ZOONOSES 
Contra o Resultado Preliminar ERNANDES VITOR DA SILVA 

13 I 

16, 18 D 

2.02.01 - ACS - ÁREA 01 - PSF JARDIM DO 

ROSÁRIO 

Contra a Aplicação das Provas e 

Divulgação dos Gabaritos 
NATHALIA MARTINS RODRIGUES 16,18 D 

2.02.08 - ACS - ÁREA 08 - PSF CAMARGO 
Contra a Aplicação das Provas e 

Divulgação dos Gabaritos 
CAROLLINE ROSA ALVES 16,18 D 

2.02.08 - ACS - ÁREA 08 - PSF CAMARGO 
Contra a Aplicação das Provas e 

Divulgação dos Gabaritos 
NUBIA CAMPOS FRANCO - I 

2.01 - ACE - CENTRO DE CONTROLE DE 

ZOONOSES 
Contra o Resultado Preliminar THAISA SILVA GONCALVES - I 

 

 * Status: “D” – Deferido; “I” – Indeferido 
 

II.  A RETIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL para os cargos abaixo relacionados, em decorrência dos recursos protocolizados na forma do Edital 

e julgados procedentes, alterando, consequentemente o Resultado Preliminar divulgado anteriormente: 
Cód e Função Questão Status 

2.01 - ACE - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES 
16 e 18 ANULADAS 

2.02 - ACS – TODAS AS ÁREAS 

 

III. O RESULTADO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS após a Retificação no Gabarito: 

 A listagem se encontra em ORDEM ALFABÉTICA, separada por função e está disponível para consulta através da Internet no endereço 

www.directacarreiras.com.br.  

 

IV. A CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS. 

 A listagem se encontra em ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, separada por função e está disponível para consulta através da Internet no endereço 

www.directacarreiras.com.br.  

 

V. A CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA dos candidatos abaixo relacionados, obedecendo à data, horário e local a seguir: 
 

DATA: 23/10/2021 - SÁBADO  

LOCAL:  ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS  
Rua Vinte e seis, 2047, Setor Sul, Ituiutaba/MG – CEP 38.300-034 

Função Horário de início da prova Candidato 
2.01 – Agente de Combate a Endemias  

Centro de Controle de Zoonoses 14h00 Todos os candidatos classificados  

na prova objetiva 2.02 – Agente Comunitário de Saúde. Todas as áreas 15h00 
 

VI. A CONVOCAÇÃO PARA O TAF dos candidatos abaixo relacionados, obedecendo à data, horário e local a seguir: 
 

DATA: 24/10/2021 - DOMINGO  
LOCAL:  GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL 
Av. Professor José Vieira Mendonça, 1.901 Bairro Alvorada – Ituiutaba/MG 

Função 
Horário de início 

da prova 
Candidato 

2.01 – Agente de Combate a Endemias Centro de Controle 

de Zoonoses 08h00 Todos os candidatos classificados na prova objetiva e 

que prestarem a Prova Prática 

Atenção: candidatos sem atestado médico nos 

moldes do edital não poderão realizar o TAF 

2.02 – Agente Comunitário de Saúde.  

Todas as áreas 09h30 
 

http://www.directacarreiras.com.br/
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VII. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS e TESTE DE APTIDÃO FÍSICA: 

 

7.1 AOS CANDIDATOS SABATISTAS:  

Os candidatos que comprovarem que são membros de denominações religiosas que têm como dogma a guarda do sábado (guarda sabática), 

e que por conta de impedimento religioso não puder realizar a Prova do Sábado (23/10/2021) no horário estipulado, poderá solicitar a realização da 

prova às 18h00 (dezoito horas), horário de Brasília, do mesmo dia, obedecendo às seguintes instruções:  

a. A solicitação deverá ser formalizada através de DECLARAÇÃO, conforme ANEXO INTEGRANTE DESTE EDITAL (MODELO DE DECLARAÇÃO 

DE SABATISTA POR MOTIVO RELIGIOSO);  

b. A DECLARAÇÃO deverá estar devidamente preenchida, assinada com firma reconhecida (do líder religioso) e o candidato deverá enviar o referido 

documento digitalizado em formatos “PDF, JPG ou JPEG”, via e-mail para: contato@directacarreiras.com.br, relacionando no assunto: SABATISTA 

– PROCESSO SELETIVO ITUIUTABA/MG, até o dia 15 de outubro de 2021, para cumprimento dos seus deveres enquanto candidato. O não 

cumprimento de qualquer condição, inclusive solicitação fora do prazo, implicará no impedimento da realização da prova em horário estipulado para 

Sabatistas.  

c. Os candidatos que tiverem suas solicitações deferidas, deverão comparecer ao seu local de realização da prova no mesmo horário dos demais 

candidatos, e serão acomodados em salas de aplicação das provas onde deverão aguardar para iniciarem suas provas somente a partir das 18h00 

(dezoito horas), horário de Brasília, ou da hora que efetivamente houver o pôr do sol”.  

d. Nestas condições, o candidato não poderá realizar qualquer espécie de consulta, de comunicação ou de manifestação desde o horário regular 

previsto para os exames até as 18h00 (dezoito horas), devendo os celulares e outros equipamentos eletrônicos, serem acondicionados em local a 

ser definido pela coordenação da escola. 

 

7.2 PARA TODOS OS CANDIDATOS:  

os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 30 minutos de antecedência, munidos obrigatoriamente do 

documento de identidade original com foto e roupas e sapatos apropriados para a execução das provas; 

 

7.3 PARA OS CANDIDATOS QUE FARÃO O TAF – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA: 

ATESTADO MÉDICO emitido por especialista na área de: clínica geral ou cardiologia, de qualquer instituição de saúde, autorizando a prática de 

atividades esportivas, com validade de até 30 (trinta) dias antes da realização do T.A.F (deverá constar no atestado menção que o candidato 

está apto para realizar esforços físicos). O candidato será impedido de realizar o exame e desclassificado do Processo Seletivo caso não apresente 

tal documento ou o apresente de maneira diferente ao exigido neste Edital. 

 

O candidato que não apresentar os documentos e exigências descritas neste Edital será impedido de realizar a Prova e ainda será considerado 

inapto e excluído do certame. 
 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica à disposição por afixação nos locais 

de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços www.directacarreiras.com.br, www.ituiutaba.mg.gov.br e em Jornal de grande circulação no Município 

bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao interesse público. 

 

Ituiutaba/MG, 08 de outubro de 2021. 

A COMISSÃO. 

 

mailto:contato@directacarreiras.com.br
http://www.directacarreiras.com.br/
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ANEXO - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SABATISTA POR MOTIVO RELIGIOSO  

 

 

Eu (nome do Pastor) _______________________________________________________________________, portador 

do CPF nº ____________________________, na qualidade de Ministro da Igreja 

_________________________________________, sob as penas da lei, DECLARO, a quem possa interessar, que (Nome 

Completo do Candidato)  ________________________________________________________________, CPF do 

Candidato nº _______________________________, inscrito no Processo Seletivo de Ituiutaba/MG sob inscrição de nº 

____________________________, concorre a Função: ________________________________ é fiel membro da Igreja 

mencionada acima, tendo abraçado a fé e os princípios bíblicos adotados por sua igreja, especialmente quanto à 

observância da santidade do dia do sábado, separando-o, desde o pôr do sol da sexta-feira até o seu ocaso no dia do 

sábado, exclusivamente ao Senhor Deus, e que por um imperativo de consciência religiosa reserva-se o direito de dedicar 

o Santo Dia às atividades religiosas, em respeito ao Criador. Declaro que as informações acima são verdadeiras e estou 

ciente de estar sujeito às penas da legislação pertinente caso tenha afirmado falsamente os dados preenchidos.  

 

___________________________, __________ de ________________________ de ___________.  

(Local) (Data)  

 

____________________________________________________  

(Assinatura do Pastor reconhecida firma em cartório) 

 

 

IMPORTANTE: UMA VIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA DEVERÁ SER DIGITALIZADA E ENVIADA 

CONFORME DESCRITO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO 

IMPLICARÁ NO IMPEDIMENTO DA REALIZAÇÃO DA PROVA EM HORÁRIO ESTIPULADO PARA SABATISTAS. 

 

 


