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A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público a RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL DE GABARITO OFICIAL BEM COMO A RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

torna público. 

 

1. DO JULGAMENTO DOS RECURSOS: Considerando os recursos apresentados em face do edital 

que divulgou o gabarito com a anulação das Questões 20,21 e 24, segue-se o resultado após 

análise dos mesmos. 

1.1. Questão 20: tendo em vista que a questão se registrou regularmente redigida contendo dentre 

as opções a alternativa correta de resposta fica o Gabarito retificado para ao invés de anular a 

citada questão retificar a resposta correta como sendo a alternativa B. 

1.2. Questão 21: Questão 20: tendo em vista que a questão se registrou regularmente redigida 

contendo dentre as opções a alternativa correta de resposta fica o Gabarito retificado para ao 

invés de anular a citada questão retificar a resposta correta como sendo a alternativa B. 

1.3. Questão 24: Mesmo considerando que a questão se registrou regularmente redigida contendo 

dentre as opções a alternativa correta de resposta, como a matéria que mesma versou não se 

fez constar no conteúdo programático, a anulação da mesma deve ser mantida a modo a 

evitar prejuízo aos candidatos que se dá com fundamento na clausula 7.29 do edital regulador 

do certame mantendo-se a pontuação atribuída indistintamente a todos os candidatos. 

2. DA VALIDAÇÃO: Diante da validação das questões 20 e 21 foi efetuada a nova contagem da 

pontuação dos candidatos que ensejou a reclassificou dos mesmos conforme a listagem constante 

do anexo I deste ato. 

3. Os demais cargos permanecem inalterados, pois não sofreram alterações em seus gabaritos. 

4. O resultado está disponível para consulta na Internet, nos sites do ARRIMO endereço eletrônico 
www.arrimoconcursos.com.br e da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA/SP 
www.motuca.sp.gov.br, bem como divulgado neste comunicado.  
 

5. O prazo para a interposição de novos recursos é de 02 (dois) dias úteis, conforme estabelece o 
Edital do Processo Seletivo, Capítulo 11 – Dos Recursos.  
 

6. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico do ARRIMO CONCURSOS 
arrimoconcursos@gmail.com e seguir as instruções ali contidas no presente edital 
 

7. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão 
apreciados.  
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8. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do Processo Seletivo, 
nome do candidato, número de inscrição, endereço eletrônico e o seu questionamento.  
 

9. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama etc.), fac-
símile, Telex, via SAC ou outro meio que não seja o estabelecido no Edital nº 002/2021. 
 

10. Serão divulgadas, na Área Restrita dos candidatos, as Folhas de Respostas da Prova Objetiva de 
todos os candidatos presentes, durante o prazo recursal.  

 

11. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, aos pedidos deferidos e 
indeferidos, por meio dos sites ARRIMO CONCURSOS www.arrimoconcursos.com.br e da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA/SP www.motuca.sp.gov.br.  
 

12. O Resultado Final das Provas Objetivas e de Títulos e a Homologação do Processo Seletivo 
serão publicados na Internet, nos sites do ARRIMO CONCURSOS www.arrimoconcursos.com.br  
e da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA/SP endereço www.motuca.sp.gov.br. 

 

13. O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Processo 
Seletivo – Edital nº 02/2021.  
 
 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido a presente divulgação. 

 

 

Motuca/SP, 19 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

JOÃO RICARDO FASCINELI  
PREFEITO MUNICIPAL 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

B C D D A B C C B C B C C A D B D C D B B D A * A 

*Questões anuladas e pontos atribuídos a todos os candidatos presentes à prova. 

 

GABARITO 


