
 

 

 

CELSO DE SOUZA, Prefeito do Município de Nantes - Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, vem informar e torna público o EDITAL DE EXTRATO DE RECURSOS DO 

RESULTADO PRELIMINAR do Concurso Público nº 01/2019. 

 

NOME DO CANDIDATO CARGO JUSTIFICATIVAS RESULTADO 

Fernanda do Nascimento Berbert Manarim 
Assessor 

Pedagógico 

A candidata interpôs recurso contra o 
resultado preliminar, alegando que há 
incompatibilidade entre sua classificação e o 
número de seus acertos na prova objetiva. A 
Logus Consultoria e Assessoria LTDA-ME 
(Logus Concursos), resolve acolher o 
recurso, pois detectou erro na colocação da 
pontuação da candidata, a empresa estará 
corrigindo o equívoco no resultado final pós-
recursos. 

DEFERIDO 

Ana Aparecida dos Santos Oliveira Diretor de Escola 

A candidata interpôs recurso contra o 
resultado preliminar, alegando que foi 
suprimido um ponto na correção da prova 
objetiva. 
A Logus Consultoria e Assessoria LTDA-ME 
(Logus Concursos), resolve acolher o 
recurso, pois realizou recontagem dos 
pontos da candidata e constatou que houve 
erro de digitação no resultado preliminar, a 
empresa estará corrigindo e incluindo o 
ponto no resultado final pós-recursos. 
 

DEFERIDO 

Marilda Batista de Souza 
Assessor 

Pedagógico 

Os candidatos recorreram ao recurso contra 
o resultado preliminar, mais 
especificamente a classificação da segunda 
colocada ao cargo de Diretor de Escola, 
alegando que a mesma não atingiu 50% de 
acertos na prova objetiva, não podendo 
estar com status de classificada. A Logus 
Consultoria e Assessoria LTDA-ME (Logus 
Concursos), esclarece que o atual recurso 
teria efeito caso não houvesse ocorrido erro 
de digitação na pontuação da candidata. 

SEM EFEITO 

Andréia Roma de Souza 
Assessor 

Pedagógico 

Danielle Piovezana 
Supervisor de 

Ensino 

Lucivania Santos Diretor de Escola 

Julio da Silva Diretor de Escola 
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Rosinéia Paganin 
Professor de 

Educação Especial 

A candidata interpôs recurso contra o 
resultado preliminar, alegando que 
empatou em pontuação com outra 
candidata e deveria estar à frente, pois 
nasceu em 1977 e a outra em 1983. A Logus 
Consultoria e Assessoria LTDA-ME (Logus 
Concursos), resolve não acolher o recurso da 
candidata, pois conforme exposto no edital: 
8.1. Na hipótese de igualdade na 
classificação, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que:  
a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos 
termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si 
e frente aos demais, dando-se preferência 
ao de idade mais elevada.  
b) Obtiver o maior número de acertos na 
prova de Conhecimentos Específicos (se 
houver);  
c) Obtiver o maior número de acertos na 
prova de Língua Portuguesa (se houver);  
d) Obtiver o maior número de acertos na 
prova de Matemática (se houver);  
e) Obtiver o maior número de acertos na 
prova de Informática (se houver);  
f) Maior idade (ano, mês, dia);  
Como nenhuma das candidatas possui 60 
anos ou mais, o critério de desempate se 
decidiu a favor de quem possui maior 
número de acertos nos conhecimentos 
específicos, portanto a empresa manteve a 
classificação atual. 
 

INDEFERIDO 

 

Para que não alegue desconhecimento, este Edital está publicado no portal da 
Prefeitura Municipal de Nantes www.nantes.sp.gov.br e no web site da 
Organizadora www.logusconcursos.com.br. 
 
 
 

Nantes – SP, 10 de Janeiro de 2020. 
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CELSO DE SOUZA 

                                                         Prefeito Municipal 


