Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Paranatinga
Processo Seletivo 001/2022
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 013/2022
DIVULGA O RESULTADO FINAL CONTENDO OS CANDIDATOS
APROVADOS E CLASSIFICADOS NA PROVA OBJETIVA E RESULTADO
DA ANALISE DE TÍTULOS
A Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado
001/2022 da Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, visando atender os
princípios da publicidade, da legalidade e da impessoalidade, e;
Considerando a aplicação da prova objetiva no dia 29 de maio de 2022;
Considerando o Edital 011/2022 do Processo Seletivo Simplificado 001/2022,
que determina a Publicação do resultado da avaliação dos recursos no dia 15 de
junho de 2022;
Considerando o Edital 011/2022 do Processo Seletivo Simplificado 001/2022,
que determina a Publicação do edital contendo o resultado definitivo as provas
e homologação do Processo Seletivo Simplificado no dia 16 de junho de 2022.
Considerando os recursos interpostos;
RESOLVE:
I.
II.

Divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentados pelos
candidatos;
Comunicar que não mais será concedido prazo para apresentação de
recursos na esfera administrativa conforme preceitua o Edital de Abertura
nº 001/2022;
Paranatinga, 13 de junho de 2022.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
001/2022
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RECURSOS INTERPOSTOS

Candidato: Marcos Fernando dos Santos Moraes
Cargo: Professor B - Campo
Inscrição: 259
Fundamentação do Recurso: O candidato interpôs recurso contra o gabarito divulgado no Edital nº 011/2022,
relativo a Questão 15, com o seguinte questionamento: “Nesta questão tem apenas 2 afirmações, na alternativa
(B) as afirmações I e II estão incorretas. na alternativa (E) todas afirmações estão equivocadas. como só tinha 2
afirmações , “(B) = (E)”. Se (E) não for igual a (B) então (E) é igual (A). isto me levou a chutar “errar”. ”
Julgamento do Recurso: Com o intuito de esclarecer ao candidato, informamos ao mesmo que a questão tem
como propósito testar os conhecimentos em relação ao processo de construção da Base Nacional Comum
Curricular – BNCC, tendo a questão duas afirmativas que tratam deste processo.
15. Analise as afirmações sobre o papel do Conselho Nacional de Educação no processo de construção e elaboração da
BNCC:
Em relação a finalidade do texto relacione (V) para verdadeiro e (F) para falso:
I.

II.

Como órgão de assessoramento do Ministro da Educação com atribuições normativas e a responsabilidade
de assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira, coube ao CNE apreciar
a BNCC e discuti-la com a sociedade, por meio de audiências públicas, para posterior elaboração de parecer
e resolução a serem submetidos à homologação do Ministro da Educação.
Coube ao CNE analisar e discutir o documento da Base levando em consideração as manifestações dos
segmentos da sociedade que ocorreram durante as audiências públicas e as contribuições recebidas ao longo
dos processos de consulta pública online. Ao final desse processo, o CNE elaborou um parecer e um projeto
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de resolução sobre o documento da Base relativo às etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental,
que foi encaminhado ao Ministério da Educação. Esse documento foi homologado em 2017 enquanto o
documento relativo à etapa do Ensino Médio estava em elaboração.
Qual seria a resposta correta sobre o assunto abordado na questão acima:

(A) As afirmações I e II estão corretas.
(B) As afirmações I e II estão incorretas.
(C) Apenas a afirmação I está correta.
(D) Apenas a afirmação II está correta.
(E) Todas afirmações estão equivocadas.
Tendo como fonte o site: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base, (fonte que serviu de base para as
afirmações) na parte “Perguntas e Respostas” embasamos as duas alternativas com os prints das telas abaixo:

Figura 1 - Afirmação número I

Figura 2- Afirmação número II
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Estando as duas afirmações corretas, ou sejam verdadeiras, existe apenas uma alternativa correta como
resposta, a alternativa - (A) As afirmações I e II estão corretas.
Sendo assim, INDEFERIMOS O RECURSO, pois a resposta divulgada no Edital nº 011/2022 do Processo
Seletivo Simplificado nº 001/2022 relativo a questão 15 está correta, ou seja, a única alternativa correta é a
alternativa “A”.
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