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RECURSO EM FACE DO RESULTADO PRELIMINAR
RECURSO

INSCRIÇÃO

NOME

DETALHES

RESPOSTA

SITUAÇÃO

A questão de número (09) precisa ser anulada, pois a pergunta pede para converter QUILOS EM
GRAMAS. Mas não existem respostas em gramas, só existem em toneladas,e também nenhuma
quantia confere em gramas, observe:

1289

61

09. Considerando que uma carga de areia pesa
15320 quilos, é correto afirmar que, em
gramas, essa quantia equivale a:
a) 15,32 t
b) 153,2 t
c) 1532 t
d) 15320 t

O recurso em relação
a esta questão já foi
respondido no
gabarito preliminar.
Recurso indeferido
gabarito definitivo
mantido.

IMPROCEDENTE

Estou entrando com um recurso contra a pontuação de tempo de serviço da candidata Fabiane Maria
Broilo, que iniciou seus trabalhos escolares no ano de 2016, esta possuía dois contratos de duas
instituições diferentes de ensino, somando os dias dos dois contratos do MESMO ANO, sendo
impossível somar 1000 dias de trabalho em apenas dois anos. Por gentileza, gostaria que conferissem
a documentação apresentada por esta candidata. Obrigada!

Em consulta com o
setor Jurídico, o
tempo de serviço em
dias não pode ser
cumulativo. Portanto,
o recurso merece
prosperar e a nota da
candidata Fabiane
Maria Broilo será
retificada.

DEFERIDO

DANIELA
APARECIDA KROTH

Na minha pontuação não foram somados os pontos da prova de títulos, sendo que entreguei 260 horas
de cursos, que somam 0,25 pontos, e 1324 dias de tempo de serviço somando 2 pontos. sendo assim
minha nota deve ficar 6,85

O recurso merece
prosperar, pois a
candidata entregou a
documentação
exigida e a nota de
títulos dela é 2,25.

DEFERIDO

EDINEIA REGINA
MORA

Em nova conferência
a candidata realmente
Peço recurso de minha classificação, pois minha pontuação por títulos não confere.
alcançou a nota 2,55,
Tenho pós graduação que vale 0,75 e o tempo de serviço que vale 1,8 (Para mil dias a pontuação é 2,0, conforme a
então cada dia equivale a 0,002 pontos. Eu com 901 dias fico com uma pontuação de 1,8, então).
documentação
Desta forma somando a nota da prova objetiva 4,2 mais a de títulos 2,55, ficaria com nota 6,75 e não
entregue. A nota será
6,70 como está na classificação preliminar.
retificada e publicada
na classificação
defintiva.

DEFERIDO

JESSICA DE
OLIVEIRA JESUS

boa noite ao fazer a conferência do resultado preliminar pude perceber que meu resultado deu
desclassificado mas nas minhas contas acertei 17 questões peço que fação uma revisam do resultado.
meu gabarito foi o seguinte
1-b 2-b 3-c 4-a 5-c 6-c 7-b 8-c 9-a 10-b 11-a 12-c 13-d 14-a 15-b 16-a 17-a 18-a 19-d 20-b 21-b 22-d
23-a 24-c 25-d 26-b 27-d 28-a 29-b 30-d
tenho minha copia do gabarito se quiserem conferir posso digitalizar e mandar.

Os cartões serão
reprocessados e as
notas serão
retificadas.

DEFERIDO

Olá! eu tinha acertado 20 questões no gabarito preliminar, mas me deram apenas 4 acertos, me
desclassificando. Peço revisão da correção do meu cartão resposta, pois segundo o gabarito definitivo
eu acertei 22 questões.Estou classificada e não desclassificada segundo o gabarito preliminar.

O recurso merece
prosperar pois
idenficou-se um erro
na digitalização do
cartão resposta.
Neste sentido os
cartões serão
reprocessados e as
notas serão
retificadas.

DEFERIDO

olá ! a questão 22 foi deferida ? sendo assim tenho 20 acertos.no recurso 1191 consta como deferido.

O recurso 1191 não
refere-se a questão
22. Recurso
Indeferido. A nota da
requerente
permanece
inalterada.

INDEFERIDO

ALINE REICHERT
HEINEN

A pergunta está pedindo para transformar quilos em gramas, e não toneladas!
Seguem abaixo algumas referências:
http://convertlive.com/pt/u/converter/quilos/em/gramas#15320
https://www.google.com.br/search?ei=V3xiWuSHComvwAS76IPYAw&q=converter+15320+quilos+em+g
ramas&oq=converter+15320+quilos+em+gramas&gs_l=psy-ab.3...32085.33552.0.35022.6.6.0.0.0.0.209
.529.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.1.208...0i8i7i30k1.0.xmEFQk4cFFI
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CAMILA JOANA
HOFFMANN

JOICE PITT

JOICE PITT
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PATRICIA WUNSCH

ARTES MAG II
Estou entrando com recurso contra a pontuação de TEMPO DE SERVIÇO da candidata Fabiane Maria
Broilo.
A mesma iniciou seus trabalhos escolares no ano de 2016.
A candidata Fabiane Maria Broilo , possuía dois contratos no mesmo ano de instituições
diferentes(Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó e Prefeitura Municipal de São Carlos), e SOMOU
os dias do dois contratos do MESMO ANO.
Sendo assim impossível somar MIL DIAS de trabalho escolar em DOIS anos.
Peço que seja VERIFICADO a DOCUMENTAÇÃO enviada pela mesma.
Atenciosamente.

Em análise da
documentação da
candidadata
supracitada
verificou-se um
equívoco no
somatório da nota do
tempo de serviço. A
nota da candidata
Fabiane Maria Broilo
será retificada.

DEFERIDO

95

ROSANGELA PERIN
HUBLER

Venho por meio deste pedir a reavaliação da pontuação da prova de títulos, uma vez que os cursos
encaminhados: Jogos e brincadeiras na educação infantil - 60 horas e Planejamento, Registro e
Avaliação - 40 horas não constam na pontuação final (faltando 0,25 pontos). Sendo que, ambos estão
descritos no formulário para prova de títulos e foram entregues no envelope com os demais títulos no
dia da prova objetiva.

O recurso merece
prosperar pois
identificamos um erro
no somatório dos
pontos de títulos.

DEFERIDO

62

TIAGO JUNIOR
BREIER

Tiago Junior Breier, inscrição numero 62.
Solicito a revisão do gabarito do processo seletivo do cargo de Educação Física pois o mesmo me
classifica no processo seletivo com mais de 50% de acertos na prova objetiva.

Os cartões serão
reprocessados e as
notas serão
retificadas.

DEFERIDO

VALDEZIA
TEREZINHA
SCHWEIKART
KISTEMACHER

Ola boa noite peso para rever pois minha pontuação e classificação tenho 5,60 onde consta que estou
desclassificada e tem uma outra candidata que possui pontuação igual a mim e esta classifica. Grata
aguardo.Obrigada

A senhora só
conseguiu 2,60 na
Prova Objetiva e para
se classificar era
necessário alcançar
3,0. A nota de 5,60 é
a soma com os
títulos.

INDEFERIDO

VANESSA
MALLMANN

Bom Dia fiz a prova para professora MAG II Educação Infantil e Anos Iniciais Ensino Fundamental (1°
ao 5° ano), mandei todos os titulos sendo eles pós graduação 370h (pontuação 0.75), curso de 100h
(pontuação 0.25) e tempo de serviço 1938 dias (2.0 pontos), inclusive todos a mais do que consta no
edital, minha pontuação foi somente 2.25 e teria que ser 3.0. Estou me sentindo muito prejudicada em
relação a classificação. então peço que façam a devida correção. Obrigada. segue em anexo os Titulos
para conferência.

Em nova análise
constatamos que a
candidata alcançou a
nota 3,0. A nota será
retificada na
classificação
definitiva.

DEFERIDO

Não é correto alterar apenas a resposta do gabarito preliminar do gabarito definitivo e não dar como
certa para todos, ou seja, a questão deve ser anulada e todos ganham como certa.

O recurso não
merece prosperar,
pois é correto sim,
alterar a alternativa
correta do gabarito
preliminar para o
definitivo. Uma
questão só pode ser
anulada, se
apresentada razões
que a tornam inválida,
erros insanáveis.

INDEFERIDO

17

10

3

22

VERITHANI MÜLLER
FERREIRA
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