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RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DO RESULTADO PRELIMINAR
RECURSO EM FACE DO RESULTADO PRELIMINAR
RECURSO

DETALHES

RESPOSTA

SITUAÇÃO

1072

O meu resultado está errado: segue o meu gabarito abaixo
1-d; 2-c; 3-c; 4-a; 5-d; 6-c; 7-b; 8-d; 9-a; 10-a; 11-d; 12-a; 13-c; 14-b; 15-a; 16-a; 17-c; 18-d; 19-d; 20-a;
21-b; 22-c; 23-d; 24-d; 25-c; 26-c; 27-d; 28-d; 29-a; 30-c; 31-d; 32-a; 33-c; 34-a; 35-b; 36-a; 37-a; 38-d;
39-b; 40-a
comparando com o gabarito definitivo:
português - 7 acertos - 1,75 pontos
matemática - 5 acertos - 1,25 pontos
legislação - 2 acertos - 0,50 pontos
conhecimentos específicos - 11 acertos - 2,75 pontos
Logo, solicito revisão do meu resultado como classificado e com total de 6,25 pontos

HOUVE UM EQUIVOCO NO VALOR
ATRIBUIDO AS QUESTÕES. AS NOTAS
FORAM NOVAMENTE PROCESSADAS
E SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS PARA
SEREM VERIFICADAS.

DEFERIDO

1093

Ainda está faltando computar 0,50 pontos da prova objetiva (02 questões), a nota ainda está incorreta.
A nota correta é 6,25

Resposta e o cartão resposta do
candidato foi enviada por email ao
recorrente.

INDEFERIDO

1094

os pontos que estão faltando são referentes a parte de conhecimentos específicos. Faltam 0,50 pontos
(02 questões). A nota correta é 6,25.

Resposta enviada ao candidato por email.

INDEFERIDO

Gostaria de entender como é calculada a nota
pelo edital,item 8.4.1, cada questão tem o valor de 0,25, porém no resultado divulgado em minha
página ("área do candidato") constam as seguintes notas:
- LÍNGUA PORTUGUESA: 1,20
- MATEMÁTICA: 0,75
- LEGISLAÇÃO: 0,30
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 3,50
TOTAL: 5,75

1074

HOUVE UM EQUIVOCO NO VALOR
- alguns deses resultados nem são múltiplos de 0,25, sendo impossível atingir tal grau em uma prova de
ATRIBUIDO AS QUESTÕES. AS NOTAS
múltiplas escolha (pelo que percebi, parece que as notas de Língua Portuguesa, matemática e
FORAM NOVAMENTE PROCESSADAS
legislação foram calculadas com cada questão tendo o valor de 0,15)
E SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS PARA
SEREM VERIFICADAS.
- pelas normas do edital e pelos meus acertos, de acordo com o gabarito oficial, minha nota seria:

DEFERIDO

- LÍNGUA PORTUGUESA: 2,0 (8 acertos)
- MATEMÁTICA: 1,25 (5 acertos)
- LEGISLAÇÃO: 0,5 (2 acertos)
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 3,50 (14 acertos)
TOTAL: 7,75 (29 acertos no total)
Houve algum erro ou mudança na forma de cálculo da nota?

1081

Boa noite, gostaria de entender por que fui desclassificada sendo que minha pontuação está igual a de
outra candidata a qual foi classificada e outra candidata com a pontuação menor tbm está classificada

O recurso não merece prosperar, pois o
edital é claro: serão considerados
aprovados os candidatos que alcançarem
50% de acerto na prova objetiva. A prova
de títulos é tão somente somatória.

INDEFERIDO

O recurso não merece prosperar pois na
avaliação dos títulos foi seguido
rigorosamente o que diz o edital. O
senhor conseguiu alcançar 0,75 pela
pós-graduação e 0,25 pelas 80h de curso.

INDEFERIDO

O recurso merece prosperar. O resultado
definitivo será retificado de acordo com as
regras de desempate definidas em edital.

DEFERIDO

O resultado definitivo será retificado de
acordo com os critérios de desempate
definidos no edital.

DEFERIDO

Olá, gostaria de compreender porque todos meus títulos não foram validados. eu encaminhei para
prova de títulos os seguintes itens:

1086

Cursos com mais de 80h:
- Musicalização e Dramatização na Aprendizagem
- Estratégias de Ensino das Artes
- Construindo Arte com Sucata: Um Desafio para o Meio Ambiente
- Uso das Mídias no Cotidiano Escolar
- O lúdico na Construção do Pensamento Criativo
Pós-graduação - Nível Especialização
- Docência no Ensino Básico e Superior
- Séries Iniciais e Educação Infantil
No edital não fica claro se será somado um apenas, ou mais de um, gostaria que me esclarecesse esta
duvida.

1077

1088

Boa tarde! No edital consta que o primeiro critério para desempate é a nota obtida nos conhecimentos
específicos. E eu tirei nota maior nesse critério do que os candidatos que tiraram a mesma nota total
que minha, porém minha colocação ficou abaixo da deles. Se for possível me dar um parecer ou
retificar o erro, fico grato!
Conforme subtítulo do edital 12.1 alínea b o critério de desempate preferência o maior acerto em
conhecimentos específicos e na relação apresentada está dando preferência à língua portuguesa.
Portanto solicito que eu seja reclassificada da 8ª colocação para 6ª.
Att. Tania
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