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EDITAL DE RESPOSTAS DOS RECURSOS; RERRATIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E  
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA 

 

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais, através da Comissão de Concurso 
especialmente nomeada pelo Decreto executivo nº 461/2014, no uso de suas atribuições legais: 
 
I. DIVULGA AS RESPOSTAS DOS RECURSOS INTERPOSTOS, em face a Aplicação das Provas e Divulgação dos Gabaritos 
das Provas Objetivas realizadas em 23/08/2015, e ainda, o Resultado do Parecer, cuja resposta completa do Recurso Protocolado 
encontra-se disponível na Prefeitura de Lençóis Paulista, setor de Protocolo.  

 
II. ALTERA OS GABARITOS OFICIAIS para os cargos abaixo relacionados, em decorrência dos recursos protocolizados na forma 
do Edital e julgados procedentes, após análise dos recursos interpostos contra a aplicação das Provas e divulgação dos Gabaritos: 

 

CARGO QUESTÕES PARECER 

1. AGENTE ADMINISTRATIVO 31 ANULADA 

4. ASSISTENTE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 33 ANULADA 

5. ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 40 ANULADA 

6. ENGENHEIRO CIVIL 
24 E 25 ANULADAS 

35 ALTERA O GABARITO PARA LETRA “B” 

8. MONITOR DE CRECHE 
27 ALTERA O GABARITO PARA LETRA “B” 

40 ALTERA O GABARITO PARA LETRA “D” 

10. PSICÓLOGO 
11 ANULADA 

23 ALTERA O GABARITO PARA LETRA “A” 

 

III. DIVULGA o Resultado Oficial das Provas Objetivas para todos os cargos deste Concurso Público, cujas provas foram 
realizadas em 23/08/2015.  
As Listagens encontram-se em ORDEM ALFABÉTICA e estão disponíveis para consulta por afixação nos locais de costume da 
Prefeitura de Lençóis Paulista e pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e www.lencoispaulista.sp.gov.br.  
 
Possíveis recursos referentes ao Resultado ora divulgado deverão ser protocolados nos dias 16 e 17/09/2015 nos horários de 
funcionamento da Prefeitura, no Setor de Protocolo (exceto àqueles referentes às questões das provas escritas e respectivos 
quesitos, que serão interpostos no momento da prova) da Prefeitura Municipal – Praça das Palmeiras, 55, no prazo estabelecido 
neste Edital, na forma de requerimento, e deverão conter os seguintes elementos: 
a) Concurso de referência; 
b) Nome completo, número de inscrição, RG e endereço; 
c) Cargo ao qual concorre; 
d) Exposição e justificativa circunstanciada do fato ensejador do recurso. 
 
IV. RERRATIFICA o Edital Completo, Capítulo “IV – Das Provas”, alínea “b”, alterando o valor de desconto total do julgamento da 
Prova Discursiva, pela falta de clareza na exposição das ideias e objetividade na explanação do tema, ficando da seguinte forma: 
Onde se lê: 2,0 (dois) pontos, passa-se a ler: 1,2 (um inteiro e dois décimos). 
 
V. ESCLARECE o modo de julgamento decorrente de anulação de questão ou alteração de letra no gabarito oficial: 
Se do exame de recursos, resultou a anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de Gabarito, a pontuação 
correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuído a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido, ficando desde já estabelecido que:  
a) O candidato que indicou o item da questão considerada correto na divulgação do gabarito, e a questão foi posteriormente 
anulada, terá mantido os pontos correspondentes a questão para efeitos de classificação;  
b) O candidato que indicou o item da questão considerado correto na divulgação do gabarito e posteriormente este tem sofreu 
alteração, não terá os pontos correspondentes aquela questão mantidos para efeitos de classificação. 
 
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 de Lençóis Paulista e pela Internet nos endereços 
www.integribrasil.com.br e www.lencoispaulista.sp.gov.br, visando atender ao restrito interesse público. 
 
 

Lençóis Paulista, 11 de Setembro de 2015. 
 
 

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal 
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