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Ato 008 
 
DIVULGA JULGAMENTO DE RECURSOS CONTRA PROVA 
OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 010/2022 
DE PROCESSO SELETIVO 
 
 
O Senhor, José Tadeu Tenfen, Prefeito Municipal de Salete em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salete, torna 
público o que segue: 

 
 

1. A decisão dos recursos contra a prova objetiva (gabarito preliminar), segue descrita abaixo, em confor-
midade com os pareceres da Banca do Centro de Estudos UNIASE. 

 
2. De acordo com o edital: 

16.15.  A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera administrativa. 
 

PARECERES 
 
Parecer 001 

Insc: 28231 - MICHELI CONSTANTINO MICHELS 
29. Professor de Educação Infantil - Não Habilitado  
Alegações: Em síntese candidata alega que não lembra se assinou o cartão resposta. 
Parecer da Banca: Conforme Edital: 
11.10 Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o 
cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões.  
 
Parecer 002 
 
Questão 14 
 
Insc: 27609 - EDINÉIA CORDEIRO BITTENCOURT - 28. Professor de Educação Infantil - Habilitado  
28529 - ISABELLA RAITZ - 29. Professor de Educação Infantil - Não Habilitado  
Alegações: Em síntese candidatas alegam que a questão possui mais de uma alternativa correta. Solicitam 
anulação da questão. 
Parecer: O país em destaque trata-se do Equador, e de acordo com historiadores sua maior fonte de renda é 
o petróleo. Desta forma assiste razão às candidatas ao alegar que a alternativa B também esta correta. 
De acordo com  PERSMT da UFMT: 

“Define-se mineração como sendo a extração, elaboração e beneficiamento de minerais, estes, de origem inorgâ-

nica e ocorrência natural na crosta terrestre, em rochas e/ou solo: em estado sólido, tais como carvão mineral, 
alumínio, ferro e outros; líquido, como o petróleo bruto; e gasoso, como o gás natural. Conceito mais abrangente 

inclui a exploração de minas subterrâneas e de superfície (a céu aberto), as pedreiras e os poços, incluindo-se as 

atividades complementares para preparar e beneficiar o minério, de modo a torná-lo comercializável. Trata-se de 
atividade de natureza fundamentalmente econômica que também é referida, em sentido lato, como indústria extra-

tiva mineral ou indústria de produtos minerais. 
Fonte: GACHET, Iván et al. The rise of the middle class in Ecuador during the oil boom. Cuadernos de Economía, Quito, n. 36, p. 327-
352, 2017. 
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MORA, Enrique Ayala. Resumen de Historia del Ecuador. 3ª ed. Quito: Corporación Editora Nacional, 2008. 
VALAREZO, Rámon. Una breve historia del espacio ecuatoriano. Quito: Instituto de Estudios Ecuatorianos, 2004. 

Decisão: Recurso Indeferido. Questão mantida.  
https://persmt.setec.ufmt.br/mineracao/#:~:text=Define%2Dse%20minera%C3%A7%C3%A3o%20como%20
sendo,gasoso%2C%20como%20o%20g%C3%A1s%20natural. 
 
Decisão: Recurso Deferido. Questão anulada 

 
     
 
 
 
 

 
 

 

SALETE (SC),  12 de JANEIRO DE 2023. 

 

 

 

 

 

José Tadeu Tenfen 

Prefeito em exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


