ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
EDITAL Nº 11/2019 – JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE faz saber a quem possa interessar a publicação do
EDITAL Nº 11/2019 de JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019, conforme
segue:
Recurso 001 - Candidato de Inscrição nº 1443984
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a anulação da questão número 8
do cargo de Fisioterapeuta e recontagem da pontuação.
Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), conforme julgamento já realizado e nova explicação
abaixo.
Fonte 1: https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint54.php
“Quando os núcleos do sujeito composto são unidos por "ou" ou "nem", o verbo deverá ficar no
plural se a declaração contida no predicado puder ser atribuída a todos os núcleos”.
Por Exemplo:
Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira (qualquer um dos dois).
Nem o professor nem o aluno acertaram a resposta (qualquer um dos dois).
Quando a declaração contida no predicado só puder ser atribuída a um dos núcleos do sujeito, ou
seja, se os núcleos forem excludentes, o verbo deverá ficar no singular. Por exemplo:
Roma ou Buenos Aires será a sede da próxima Olimpíada. (Só será escolhido um)
Você ou ele será escolhido. (Só será escolhido um)
No caso da sentença do concurso, “Nem chuva nem frio são bons para a colheita” trata-se de
qualquer um dos dois, portanto, usa-se plural.
Fonte
2:
https://www.mundovestibular.com.br/articles/5405/1/ConcordanciaVerbal/Paacutegina1.html
Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção "ou" ou “nem”, o verbo ficará no
singular se houver ideia de exclusão. Se houver ideia de inclusão o verbo irá para o plural.
Pedro ou Antônio será o presidente do clube. (exclusão – será escolhido apenas um)
Laranja ou mamão fazem bem a saúde. (Inclusão – qualquer um dos dois)
No caso da sentença do concurso, “Nem chuva nem frio são bons para a colheita” trata-se de
qualquer um dos dois, portanto, usa-se plural.
Fonte 3: https://www.normaculta.com.br/concordancia-verbal-com-sujeito-composto/
Quando no sujeito aparecerem as conjunções ou e nem, transmitindo ideia de inclusão, o verbo
deverá aparecer no plural. Quando transmitirem ideia de exclusão, o verbo deverá aparecer no
singular.
Exemplo: Nem a mãe nem o pai conseguem compreender a filha. (inclusão – qualquer um dos dois)
No caso da sentença do concurso, “Nem chuva nem frio são bons para a colheita” trata-se de
qualquer um dos dois, portanto, usa-se plural (inclusão)
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Fonte 4: http://www.linguabrasil.com.br/mural-consultas-detail.php?id=1485&busca=
Quando se tem um sujeito composto com dois núcleos ligados por OU ou NEM, em princípio o
verbo vai para o plural, de acordo com as regras de concordância verbal. Mas pode ir para o
singular quando exprime ideia de exclusão, isto é, quando se trata apenas de um ou outro, quando só
pode ser um dos elementos, como nestes casos:
Noticiaram que Paulo ou José será o padrinho. (apenas um será padrinho – exclusão)
Azul ou verde será a cor da escola. (somente uma cor será escolhida - exclusão)
Não havendo exclusão, ou seja, quando “tanto faz”, quando se poderia dizer ”tanto um quanto
outro”, o verbo vai para o plural.
Em geral, quando fica difícil definir se há exatamente exclusão, opta-se pelo plural.
Ressalta-se novamente que no caso da sentença do concurso: “Nem chuva nem frio são bons para a
colheita” afirma-se que qualquer um dos dois é prejudicial à colheita. Tanto a chuva quanto o frio
não são bons. Não é feita uma escolha entre um deles, portanto, não é ideia de exclusão.
Fonte 5: http://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/concordancia-nem-um-nem-outro/
A expressão nem um nem outro é seguida por substantivo no singular. O verbo pode ir para o
singular se o fato expresso for atribuído a um só sujeito (Nem João nem Carlos se casará com
Maria) e para o plural se atribuído a todos os sujeitos: Nem um nem outro candidato chegaram ao
segundo turno. Nem uma nem outra entrevista foram ao ar.
Frisa-se que casar-se com Maria é algo que somente UM dos sujeitos poderia fazer. Por isso a ideia
é excludente. No caso da sentença do concurso, “Nem chuva nem frio são bons para a colheita” a
afirmação adequa-se a ambos os núcleos, pois não ser bom para a colheita se adequa a ambos os
núcleos: a chuva e o frio. Por isso, a ideia não é de exclusão, conforme se afirma.
Fonte 6: https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-concordancia-verbal-com-sujeitocomposto-ligado-por-nem/34522
Quando o sujeito composto é formado por palavras no singular ligadas por nem:
– o verbo conjuga-se no plural, se o fato expresso pelo verbo pode ser atribuído a todos os sujeitos:
“Nem a monotonia nem o tédio a fariam capitular agora.” (Ciro dos Anjos, Montanha)
“Nem a Joana nem a Maria querem jantar”.
Recurso 002 - Candidato de Inscrição nº 1446493
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da sua nota da
Prova Objetiva, especificamente nas questões de conhecimentos básicos.
Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva condiz
com as marcações do cartão-resposta efetuadas pelo(a) candidato(a), ou seja, está correta. Cópia do
cartão-resposta poderá ser enviada ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação.
Recurso 003 - Candidato de Inscrição nº 1447515
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da sua nota da
Prova Objetiva.
Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva condiz
com as marcações do cartão-resposta efetuadas pelo(a) candidato(a), ou seja, está correta. Cópia do
cartão-resposta poderá ser enviada ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação.
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Recurso 004 - Candidato de Inscrição nº 1455532
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da sua nota da
Prova Objetiva.
Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva condiz
com as marcações do cartão-resposta efetuadas pelo(a) candidato(a), ou seja, está correta. Cópia do
cartão-resposta poderá ser enviada ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação.

São Jorge (RS), 11 de junho de 2019.

JORGE PIVOTTO
Prefeito Municipal
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