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Belo Horizonte, 22 de maio de 2.014. 

 
À 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
Conselho Regional de Farmácia – MG 
 
 

Referente: Parecer sobre recursos – Resultado Parcial 
Concurso Público - Edital 01/2014. 

 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de candidatos quanto ao 
Resultado Parcial, referente ao Concurso Público deste Conselho de Classe, Edital 01/2014. 
 
 
CCCAAARRRGGGOOO:::    FFFAAARRRMMMAAACCCÊÊÊUUUTTTIIICCCOOO    FFFIIISSSCCCAAALLL 

 
CANDIDATA: ISADORA PEDROSO ALVES 
INSCRIÇÃO: 00603 
 
A candidata solicita a revisão de sua pontuação obtida na redação. 
 
RESPOSTA: Considerando os critérios de correção elencados no edital, verificou-se que o 
texto desenvolvido pela candidata não merece revisão em sua pontuação. Abaixo 
demonstramos os valores aplicados na correção: 
 

A pertinência ao tema proposto 0,5 ptos 
B coerência de idéias 1,0 ptos 
C fluência e encadeamento de idéias 1,0 ptos 
D capacidade de argumentação e boa informatividade 0,5 ptos 
E organização coerente e adequada de parágrafos 0,5 ptos 
F correção linguística (morfossintaxe, pontuação, ortografia e acentuação) 1,5 ptos 

TOTAL 05 pontos 
 
Portanto, fica mantida a pontuação da candidata. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
________________________________ 
Rumo Certo Serviços e Assessoria Ltda. 

CNPJ 07.953.125/0001-85 
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Belo Horizonte, 22 de maio de 2.014. 

 
À 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
Conselho Regional de Farmácia – MG 
 
 

Referente: Parecer sobre recursos – Resultado Parcial 
Concurso Público - Edital 01/2014. 

 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de candidatos quanto ao 
Resultado Parcial, referente ao Concurso Público deste Conselho de Classe, Edital 01/2014. 
 
 
CCCAAARRRGGGOOO:::    FFFAAARRRMMMAAACCCÊÊÊUUUTTTIIICCCOOO    FFFIIISSSCCCAAALLL 

 
CANDIDATA: SARAH NASCIMENTO SILVA 
INSCRIÇÃO: 00285 
 
A candidata solicita a revisão de sua pontuação obtida na redação. 
 
RESPOSTA: Considerando os critérios de correção elencados no edital, verificou-se que o 
texto desenvolvido pela candidata não merece revisão em sua pontuação. Abaixo 
demonstramos os valores aplicados na correção: 
 

A pertinência ao tema proposto 0,5 ptos 
B coerência de idéias 0,5 ptos 
C fluência e encadeamento de idéias 0,5 ptos 
D capacidade de argumentação e boa informatividade 0,5 ptos 
E organização coerente e adequada de parágrafos 0,5 ptos 
F correção linguística (morfossintaxe, pontuação, ortografia e acentuação) 1,5 ptos 

TOTAL 4,0 ptos 
 
Portanto, fica mantida a pontuação da candidata. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
________________________________ 
Rumo Certo Serviços e Assessoria Ltda. 

CNPJ 07.953.125/0001-85 
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Belo Horizonte, 22 de maio de 2.014. 

 
À 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
Conselho Regional de Farmácia – MG 
 
 

Referente: Parecer sobre recursos – Resultado Parcial 
Concurso Público - Edital 01/2014. 

 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de candidatos quanto ao 
Resultado Parcial, referente ao Concurso Público deste Conselho de Classe, Edital 01/2014. 
 
 
CCCAAARRRGGGOOO:::    DDDEEESSSIIIGGGNNNEEERRR   GGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO    

 
CANDIDATO: MARCELO FILIPE BRUZZI 
INSCRIÇÃO: 00499 
 
O candidato solicita a revisão de sua pontuação obtida na redação e nos títulos. 
 
RESPOSTA (1): Considerando os critérios de correção elencados no edital, verificou-se que o 
texto desenvolvido pelo candidato não merece revisão em sua pontuação. Abaixo 
demonstramos os valores aplicados na correção: 
 

A pertinência ao tema proposto 1,0 ptos 
B coerência de idéias 0,5 ptos 
C fluência e encadeamento de idéias 1,0 ptos 
D capacidade de argumentação e boa informatividade 0,5 ptos 
E organização coerente e adequada de parágrafos 1,0 ptos 
F correção linguística (morfossintaxe, pontuação, ortografia e acentuação) 2,0 ptos 

TOTAL 6,0 ptos 
 
Portanto, fica mantida a pontuação do candidato. 
 
RESPOSTA (2): As atribuições do emprego de Designer Gráfico contidas na lei de criação 
deste cargo no CRF MG, traz referencia ao desenvolvimento de Marketing quando da 
elaboração  e execução de projetos que criem identidade visual com a instituição – CRF MG. 
 
Portanto, o título será considerado na nota do candidato e o resultado será adequado a esta 
nova realidade.  
 

 
Atenciosamente, 

 

 
________________________________ 
Rumo Certo Serviços e Assessoria Ltda. 

CNPJ 07.953.125/0001-85 
 


