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CENTRAL DE CONVÊNIOS – FUABC 

 
SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 
PSI – PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA 

 
EDITAL N° 01/2020 

 
RESULTADO DOS RECURSOS REFERENTE A 2ª ETAPA: PROVAS TÉCNICAS 

 
A Banca Examinadora do Processo Seletivo Interno – Edital nº 01/2020, realizado pela 
Fundação do ABC_ Central de Convênios e a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo 
informa que: 
 
Referente ao cargo de ENFERMEIRO: 
Considerando a constatação da inexatidão referentes às questões 05, 09, 15, 18, 29, 30 e 31 
e o compromisso da Fundação do ABC_ Central de Convênios e da Secretaria de Saúde de São 
Bernardo do Campo com a garantia de tratamento impessoal e isonômico entre os candidatos 
participantes do certame. 
 
DECIDEM: 
ANULAR as questões 15, 18 e 29 da prova realizada no dia 30/10/2020 do Processo Seletivo 
Interno já referido, restando aplicado, de consequência, o disposto no item 5.9 do Edital 
01/2020, assim enunciado: 
“5.9 Se o exame dos recursos resultar em anulação de questão da prova, a pontuação 
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de 
terem recorrido.”  
Informamos que as questões foram anuladas por não conterem nenhuma alternativa correta. 
 
ALTERAR o gabarito anteriormente divulgado das questões 05, 09, 30 e 31 da prova realizada 
no dia 30/10/2020 do Processo Seletivo Interno já referido, restando aplicado, de 
consequência, o disposto no item 5.10 do Edital 01/2020, assim enunciado: 
“5.10 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de 
qualquer questão da prova, essa alteração valerá para todos os candidatos que acertarem a 
alternativa conforme recurso divulgado, independentemente de terem recorrido.” 
 
Questão 05 > Resposta “D” é a correta. 
Questão 09 > Resposta “E” é a correta. 
Questão 30 > Resposta “B” é a correta. 
Questão 31 > Resposta “A” é a correta. 
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Referente ao cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO: 
Considerando a constatação da inexatidão referente a questão 16: 
 
DECIDEM: 
ANULAR a questão 16 da prova realizada no dia 30/10/2020 do Processo Seletivo Interno já 
referido, restando aplicado, de consequência, o disposto no item 5.9 do Edital 01/2020, assim 
enunciado: 
“Se o exame dos recursos resultar em anulação de questão da prova, a pontuação 
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de 
terem recorrido.  
Informamos que a questão foi anulada por não conter nenhuma alternativa correta. 

 


