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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO 

SALTO VELOSO – SANTA CATARINA 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 001                                                                                        

DO PROCESSO SELETIVO Nº 002/2020 – Edital 011/2020 

 

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto tempestivamente pela candidata DANAYS 

KINDERLAN PENALVER, inscrita para o cargo de Médico(a), em face à divulgação da homologação do 

gabarito provisório do corrente Processo Seletivo, com fundamento nos fatos a seguir relatados.  

 

Tempestividade: O presente recurso foi protocolado pela via formal, e no prazo legal consoante 

do Edital do Certame.   

 

Das Alegações da RECORRENTE 

Em relação a Questão 09, a candidata alega em seu recurso que “Analisando os dados oferecidos 

no enunciado da questão 9, temos um paciente Diabético (poliúria, polidipsia, Glicemia jejum 244 mg/dl), 

Hipertenso (PA 160/110 mmHg), Obeso (IMC 33,9) e com quadro Pelonefrite Aguda (Hemograma 16000 
leucócitos, Urina de 35 piócitos e bactérias). Considerando que existem três fases da Nefropatia Diabética: 

1) Nefropatia incipiente: Caracterizada pela presença de albumina na urina de 24 horas entre 30 e 20 mg; 

2) Nefropatia clínica com proteinúria, inclusive de nível necrófito; 3) Insufuciência renal. O paciente tem 

Microalbuminúria 24h: 15 mg/24h, portanto, NÃO caracteriza uma Nefropatia Diabética Incipiente. 

Trata-se então, de um paciente com Diabetes Mellitus tipo 2 sem evolução (Opção D).   
 

  

Da Analise e Julgamento do Recurso 

Considerado os argumentos apresentados no recurso e observando a Matriz da Prova de Médico, 

constatamos que houve transcrição indevida da alternativa apresentada no Gabarito provisório, em que, 

a resposta correta é a alternativa ‘D’ e não a alternativa ‘A’, conforme publicado. Senso assim, acatamos 

plenamente os apontamentos da recorrente e nos desculpamos pela falha na transcrição.  

 

 Decisão 
 

Ante o exposto, a Comissão Especial do Processo Seletivo, DEFERE o pedido da candidata e fará a 

correção no Gabarito Oficial a ser publicado em 10/09/2020, assinalando a alternativa ‘D’ como resposta 

correta à Questão 09 da prova de médico. 

 

Salto Veloso, 10 de setembro de 2020. 
 

 

Comissão Especial do Processo Seletivo 
 

 
 

 


