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COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
DAS PROVAS OBJETIVAS E DISSERTATIVAS 

 
A Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, nos termos da Legislação vigente, torna público os resultados das provas objetivas e 
dissertativas realizadas no dia 17 de dezembro de 2017, referentes ao Processo Seletivo Edital nº 27/2017. Os resultados estão 
disponíveis para consulta no endereço eletrônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.br) e divulgados neste comunicado. 
O prazo para a interposição de recursos é de 1 (um) dia útil, conforme estabelece o Edital do Processo Seletivo, ou seja, dia 02 de 
janeiro de 2018, no horário das 08h30 às 17h30. Não serão aceitos recursos fora deste prazo. 
O recurso deverá ser preenchido no endereço eletrônico do Instituto Mais – www.institutomais.org.br e seguir as informações 
disponíveis no site. 
O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado e conter o nome do concurso, nome do candidato, número de 
inscrição, cargo, código do cargo e o seu questionamento. 
Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que não seja o estabelecido acima. 
Não serão apreciados os recursos que forem apresentados em desacordo com as especificações contidas no Edital do Processo 
Seletivo ou fora do prazo estabelecido ou sem fundamentação lógica e consistente ou com argumentação idêntica a outros recursos. 
Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, via correio ou outro meio que não seja o estabelecido no edital 
do Concurso Público. 

Informamos que após o prazo recursal, ocorreu a seguinte alteração no gabarito das provas objetivas: 
Função Nº Questão / Ocorrência 

Coordenador Pedagógico 24 - anulada 

Coordenador da E. J. A. e Projetos Especiais 24 - anulada 

Os demais gabaritos publicados ficam mantidos. 
A seguir consta a relação dos candidatos que interpuseram recurso quanto à publicação dos gabaritos, com os 
respectivos resultados: 
 

Candidato Função 
Nº da 

Questão 
Resultado 

MARINA FRANCISCA MELO BARDAN 
Coordenador 
Pedagógico 

24 QUESTÃO ANULADA 

FABIOLLA GRASIELLY CORVELO PIRES 
Diretor de 

Escola 
23 

INDEFERIDO 
A Proposta Curricular de Várzea Paulista (SP): Em busca de 
inédito viável, traz na página 10, ANEXO I – CRITÉRIOS 
PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS QUE REGISTRAM O 
CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO DA SECRETARIA E DA 
PROPOSTA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
Item 2. Apresentando os critérios o seguinte texto: 
 
“2.4. O currículo é compreendido como a política, a teoria e 
a prática do que fazer na educação, no espaço escolar, e 
nas ações que acontecem fora desse espaço, numa 
perspectiva crítico-transformadora. Os objetivos do currículo 
visam a tornar os alunos conscientes da complexidade do 
mundo, de sua diversidade e da relatividade da própria 
cultura, sem renunciar e valorizar a sua própria. Incluem o 
desenvolvimento de valores de solidariedade, colaboração, 
atitude de tolerância e compromisso com uma vida com 
ética e estética e justiça social”. 
 
Assim sendo, a única alternativa correta é a publicada no 
gabarito oficial, ou seja, a alternativa “C”. 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso 
interposto. 

 
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Processo Seletivo. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente comunicado. 
 

 
Várzea Paulista, 29 dezembro de 2017. 


