
 

 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRARRELACIONADOS) 

 
 

I - RECURSOS INTERPOSTOS 
 
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes a todos os cargos 

disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Resultado Preliminar da Prova Prática, conforme 

disposto no Edital de Concurso Público nº 002/2010 da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT.  
 

RELAÇÃO DOS RECORRENTES 

 
Inscrição Nome Cargo 

137001502 Ana Lucia Machado  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

1081 Divina Almeida Branco FISCAL 

137002121 Sidelvan Aires Martinel PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1132 Cleonice Rodrigues da Silva Ferreira PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

137000691 Daniela Atnunes PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

137002288 Lívia Borges de Sene Correa PROFESSOR DE INGLÊS 

2605 Raquel Mazochin da Silva PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 

 

 
ANÁLISE DOS RECURSOS 

 
 

II – DISPOSIÇÃO E FUNDAMENTOS 
 
 

137001502 - Ana Lucia Machado – Recurso Prejudicado por não corresponder à fase recursal ora 

instaurada. A título de informação, o solicitado foi publicado no site da organizadora no dia 14 de março de 

2011 e pode ser verificado no link que segue: 

http://www.consulplanmg.com/upload/concursosarq/consulplan_Resultado%20Detalhado%20Prova%20Obj

etiva%20-%20(11-03-20112206.pdf 

 

1081 - Divina Almeida Branco – Recurso Prejudicado por ausência de pedido. 

 

137002121 - Sidelvan Aires Martinel – Recurso Prejudicado por ausência de pedido. 

 

1132 - Cleonice Rodrigues da Silva Ferreira – Recurso Prejudicado por ausência de pedido. 

 

137000691 - Daniela Atnunes – Recurso Improcedente – Não houve favorecimento de nenhum candidato, a 

todos foram fornecidas as mesmas informações contidas do Edital de Concurso Público nº 002/2010 e do 

Edital de Convocação Provas Práticas. 



 

 

“De acordo com os Critérios de Avaliação da Prova Prática para Professores seguem as considerações 

essenciais: 

• Para os candidatos aos cargos de Professor, haverá uma prova prática para avaliação do desempenho 

didático dos candidatos. 

• A prova versará sobre um tema pertinente ao ensino-aprendizagem, com ênfase às temáticas do 

      PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), a ser previamente sorteado, considerando o nível e a área                       

     de cada cargo. 

• O candidato deverá apresentar um planejamento didático considerando: a organização do tempo, a 

organização do espaço e a seleção de material. 

• Para apresentação, o candidato terá o tempo de 20 (vinte) minutos para exposição didática e deixará 

o Plano de Aula com a Banca de Avaliação. ” 

 

Portanto, os critérios avaliados pela Banca estão de acordo com as normas do certame.  

 

137002288 - Lívia Borges de Sene Correa – Recurso Procedente – Foi verificado erro material quando da 

publicação do Resultado Preliminar Provas Práticas. A nota da candidata será publicada quando do 

Resultado Final Preliminar. 

 

2605 - Raquel Mazochin da Silva – Recurso Improcedente - houve aceitação do Material Didático trazido 

pela candidata, porém, visto que se tratava de uma prova prática/prova aula para alunos de séries iniciais, a 

aula deveria apresentar-se com maior exposição, criatividade e desenvolvimento de idéias para melhor 

compreensão dos alunos. A candidata afirmou que não poderia dramatizar a fábula escolhida (por estar 

apresentando para banca e não para alunos), mas sabendo a importância da dramatização, da subjetividade e 

do lirismo para os alunos. 
 

 
 

III - CONCLUSÃO 
Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados de acordo com as decisões e 

fundamentações supra elencadas. 

 

Publique-se, 

   

Campo Verde/MT, 06 de abril de 2011. 

 
 


