
                                  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 

ESTADO DO PARANÁ 
 
 

CONCURSO PÚBLICO N º 0 0 4 / 2 0 1 4  
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS 

 
A FAFIPA – Fundação de Apoio à Fafipa, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos 

recursos deferidos, de acordo com o subitem 14.16 do Edital de Abertura nº 004/2014 da Prefeitura do Município de 

Pinhais – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme subitem 14.10 do Edital de Abertura n° 004/2014, se da análise do recurso resultar anulação 

de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente 

de terem recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da 

prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - TARDE 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a mesma será anulada, tendo em vista que, apesar da coordenação regional/vinculação do Parque Marinho da Ilha 

dos Currais ser em Florianópolis/SC, o parque encontra-se em território paranaense. Portanto, recurso deferido.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR - TARDE 

 

 

MÉDICO DA FAMÍLIA 20H E 30H 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido 

considerados improcedentes. 

 
 
 
 
 
 

Paranavaí, 19 de Agosto de 2014 

FAFIPA – Fundação de Apoio a Fafipa 

http://www.fafipa.org/concurso

