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EDITAL N° 01, DE 03 DE ABRIL DE 2012 

 

O Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições, 

devidamente autorizado pelo Secretário da Administração Municipal de Camaçari e atendendo 

aos termos do Edital supracitado: 

 

INFORMA 

 

Foram encaminhados a esta Comissão de Processo Seletivo 03 (três) recursos, cujas 

identificações constam os nomes dos candidatos, número da inscrição no referido processo 

seletivo. 

 

Todos os recursos foram avaliados pela Comissão de Processo Seletivo, juntamente com um 

membro da Procuradoria Geral do Município de Camaçari. 

 

PUBLICA 

 

Resultado do julgamento de RECURSOS do processo seletivo das funções de nível médio. 

 

O recurso encaminhado pelo candidato à função de Motorista “D”, PAULO ROBERTO DA 

SILVA, portador da identidade n° 11504494-97, foi INDEFERIDO por entender que não cabe 

recurso quando da prova prática para Motorista “D”, conforme Edital supracitado. 

 

O recurso encaminhado pelo candidato à função de Assistente Administrativo, PEDRO 

HENRIQUE AMAMBAHY SOUZA, portador da identidade n° 9101886-29, foi DEFERIDO 

por entender que na questão de n° 37 da prova objetiva à função de Assistente Administrativo 

realmente não é a constante na alternativa “C”. Portanto, a retificação da sua resposta valida a 

alternativa “A”. 

 

O recurso encaminhado pela candidata à função de Agente Comunitária para Desenvolvimento 

Solidário, MANUELA VILAS BOAS FRANÇA SOUZA, portadora da identidade n° 

11724282-98, foi DEFERIDO por entender que na questão de n° 27 da prova objetiva à função 

de Agente Comunitário para Desenvolvimento Solidário realmente houve a substituição da 

palavra SOLIDARIEDADE por INDIVIDUALIDADE, o que não condiz com o texto do 

Decreto 7.358 de 17 de novembro de 2010 em seu Art. 2°, inciso I – “Comércio justo e 

solidário: pratica comercial diferenciada pautada nos valores de justiça social e solidariedade 

realizada pelos empreendimentos econômicos solidários”. Ficando assim a questão de n° 27 

ANULADA. Já sobre o pedido quanto à questão n° 32, a qual, segundo o gabarito divulgado no 

dia 22/05/2012 por meio do site oficial da Prefeitura de Camaçari www.camacari.ba.gov.br a 

alternativa correta da já referida questão seria a alternativa “D” (Nenhuma das alternativas está 

correta). No entanto, tendo por fonte o Decreto 7.358 de 17 de novembro de 2010 em seu Art. 

5°, § 1° - “A Comissão Gestora Nacional será coordenada pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, por meio da Secretaria Nacional de Economia Solidária, cujo representante 

exercerá o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações”. Portanto a retificação da sua 

resposta valida a alternativa “C”. 

 

Após todos os recursos serem julgados será publicada uma ERRATA DO GABARITO das 

provas objetivas referente às funções de Assistente Administrativo e Agente Comunitário para 

Desenvolvimento Solidário.   

 

 

FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA 

Presidente da Comissão   
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