
 
 

 

AVISO AOS CANDIDATOS DO CARGO DO CARGO 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PORTUGUÊS 

 

 A FUNDAÇÃO DOM CINTRA, por meio da Coordenação de Concursos, no exercício das suas 

atribuições que lhe foram conferidas pelo Edital nº 001/2022, e 

 

Considerando o poder de autotutela dos atos administrativos, que permite rever os atos nulos a qualquer 

tempo, porque deles não se consumam direitos; 

 

Considerando a faculdade de a Banca Examinadora de tomar decisões acerca das questões do Concurso 

Público, sobretudo no que se refere ao enunciado e ao gabarito das questões,  

 

RESOLVE tornar pública a alteração do Gabarito da Prova Objetiva do cargo Professor da Educação 

Básica – Português do Concurso Público para Provimento de Cargos da Secretaria de Educação do 

Município de Petrópolis, bem como torna pública a nova convocação dos candidatos do referido cargo. 

 

A alteração do Gabarito decorre da anulação das questões º 03, 08 e 09 da disciplina Conhecimento 

Pedagógico, por decisão da Banca Examinadora, que tomou conhecimento de que tais questões, 

correspondentes às questões nº 18 , 23 e 24 da Prova Objetiva dos demais cargos, haviam sido anuladas 

na fase de recursos, uma vez que são os mesmos os enunciados e opções de respostas nas provas, ou 

seja, questões de mesmo teor, porém, por um lapso, a Banca Examinadora deixou de anulá-las também 

para o cargo de Professor da Educação Básica – Português. 

 

A Banca Examinadora comprovou a identidade das questões nº 03, 08 e 09 do cargo Professor da 

Educação Básica – Português com as questões nº 18, 23 e 24 dos demais cargos, e tendo estas sido 

anuladas, entende que devem aquelas ser anuladas, vista a possibilidade de mais de uma opção de 

resposta possível.  

 

Ressaltamos aos candidatos que a alteração do Gabarito da Prova e a nova convocação dos candidatos 

limitam-se ao cargo de Professor da Educação Básica – Português, mantendo-se inalterada a convocação 

para todos os demais cargos. 

 

Em razão da anulação das questões, a Fundação convoca os candidatos que não estavam na primeira 

chamada, listados no Anexo a este Aviso, a apresentarem seus títulos até o dia 07 de novembro de 2022, 

de acordo com as normas previstas no Edital regedor do Concurso, informando ainda que diante da 

anulação, alguns candidatos, antes convocados, ficaram abaixo da linha de corte, não estando mais aptos 

para seguir na Prova de Títulos, passando a condição de eliminados do Concurso. Nesse sentido, a 

Fundação torna pública a nova lista de candidatos convocados para a Prova de Títulos do cargo Professor 

da Educação Básica – Português, anexa a este Aviso. 

 

Os candidatos que mantidos na nova convocação e que já haviam remetidos os títulos, não precisarão 

reenviá-los, somente os novos convocados. 

 

 A Fundação lamenta o ocorrido, mas considera que a lisura do concurso não pode ser prejudicada por 

um lapso da Banca Examinadora.  

 

 

Petrópolis, 01 de novembro de 2022. 

 

Fundação Dom Cintra  



 
 

 

ANEXO 

 

Relatório com a anulação das questões 03, 08 e 09 de Conhecimento Pedagógico do 
cargo Professor da Educação Básica – Português 

 
Região 1 
 
Pessoas com Deficiência - O mínimo de pontos sobe para 55 e não há mudança na convocação. 
 
Pretos, Pardos e Indígenas - O mínimo de pontos sobe para 63. 
São incluídos na convocação para entrega de títulos os seguintes candidatos:  
CRISTIANE SARAIVA BONIFÁCIO - Inscrição: 031.486-2,  
FERNANDA COSTA MORAES LOPES - Inscrição: 015.155-6 e  
VAGNER LIMA DA SILVA - Inscrição: 017.147-6.   
 
Ampla Concorrência - O mínimo de pontos sobe para 70. 
São incluídos na convocação para entrega de títulos os seguintes candidatos:  
ADRYELE MARIA GOMES DE OLIVEIRA DUARTE – Inscrição: 001.429-1,  
ALEXA FIGUEIREDO IDE – Inscrição: 021.730-1,  
BARBARA FONTES DE ABREU – Inscrição:  032.058-7,  
BIANCA MOURA DE MESQUITA MENEZES – Inscrição: 027.047-4,  
FRANCISCO DE SOUZA GONÇALVES – Inscrição: 024.488-1,  
JANAINA ALVES BRASIL CORREA – Inscrição: 032.521-1,  
LUCAS FERREIRA SOUZA – Inscrição: 026.337-1,  
MARIA ADRIANA TEIXEIRA SAMPAIO SVACINA – Inscrição: 003.266-2,  
MARIA EDUARDA DA CUNHA SILVA – Inscrição: 032.695-1,  
PAULO HENRIQUE MACÊDO DOS SANTOS – Inscrição: 027.260-4,  
PRISCILA DUARTE AMARAL – Inscrição: 014.465-7 e  
VANESSA PARISI RODRIGUES PEREIRA – Inscrição: 025.539-4.  
 
Região 2 
 
Pretos, Pardos e Indígenas - O mínimo de pontos sobe para 55 e não há mudança na convocação. 
 
Ampla Concorrência  
O mínimo de pontos cai para 51. 
São incluídos na convocação para entrega de títulos os seguintes candidatos:  
LARA MEDEIROS CAMPOS TISSI – Inscrição: 030.774-2 e 
MICHELLE TEIXEIRA PEREIRA – Inscrição: 026.667-1. 
 

 


