
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 292002 

Cargo: Recepcionista 

Questão recorrida: 02 

Tipo de Prova: 01 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Analisando a questão 2 , o item III também estaria correto , com a I e a II 

, pois se uma recepcionista não sabre sobre uma determinada solicitação do cliente , deve 

encaminhá - lo para quem é responsável por esta questão . EX quando um cliente vem 

´para marcar exames , retirar medicação , fazer vacinas , marcar consultas fora do 

município , a recepcionista deve encaminhar o cliente para o responsável .”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

02. Analise as informações abaixo a respeito do atendimento aos 

clientes: 

I - Fale de maneira clara o seu nome e a sua função; 

II - Mostre-se interessado e faça perguntas para saber exatamente 

como pode ajudar no que o cliente está precisando; 

III - Se o cliente não souber muito sobre o assunto, o encaminhe 

para quem possa ajudá-lo a entender.  

 

A alternativa que apresenta somente as informações corretas é: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

 

 Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, caso o cliente não saiba muito 

sobre o assunto, cabe à recepcionista buscar ajudá-lo e, apenas após 



 

 

isso, encaminhá-lo para outra pessoa. Dessa forma, a questão 

permanece inalterada. 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2016. 

 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 

 


