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JULGAMENTO DOS RECURSOS
Período de recursos contra classificação preliminar e prova de títulos
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SITUAÇÃO

CÁSSIA APARECIDA BONATO SILVA

Venho pedir a revisão da pontuação na classificação. Pois não foram atribuídos 2 pontos. Não sei se
foram das duas questões anuladas (10 e 29) ou se foram das duas questões que foram alteradas as
alternativas que acertei (21 e 22). Totalizo 18 pontos + 2 pontos de títulos. Sendo assim tem
aproximadamente 62 pontos no total.

DEFERIDO

CÍNTIA GONÇALVES MUNHOZ

Solicito que a Banca contabilize os pontos das questões 21 e 22, acarretando também mudança de
posição na minha classificação.Depois do recurso contra o gabarito foi deferido a questão 21 passando
a alternativas B para D. E a questão 22 que foi deferido passando a alternativa de D para B. Ambas
assinalei a alternativa correta conforme o gabarito Oficial após o Recurso.
Solicito as alterações necessárias.

DEFERIDO

ELENICE DOS SANTOS MORETTI DA CUNHA

Recurso com relação ao gabarito final:
Com relação as questões 21 e 22 as respostas estão invertidas, de acordo com as respostas corretas
as questões deveriam ser 21-d e 22-b e não o contrário.
Ainda com relação a classificação final, gostaria de informar que na classificatória preliminar fiquei no
17º lugar e de acordo com as respostas das questões acima, minha pontuação vai ser maior.

DEFERIDO

FLAVIANE FICHER DA SILVA

Boa noite!
De acordo com recurso deferido de minhas colegas de trabalho, que também fizeram o concurso, onde
a resposta das questões 21 e 22 foram alteradas respectivamente para as letra D e B conforme a
Banca informou, solicito alteração na minha classificação final, pois também acertei as duas questões e
minha pontuação não está de acordo com as alterações realizadas.
Obrigada.

DEFERIDO

KATIA REGINA DE CARVALHO GONÇALVES

RECURSO
Conforme pode ser verificado no documento anexo, que trata do recurso contra o gabarito, alguns
candidatos e eu entramos com recurso pedindo a anulação da questão 10 e a alteração na resposta
das questões de número 21 e 22.
A questão 10 foi anulada, porém as alterações nas questões de número 21 e 22 não foram feitas.
A questão número 21 deverá ser alterada no gabarito de letra B para D.
A questão número 22 deverá ser alterada no gabarito de letra D para B.
Solicito que a Banca faça as alterações no gabarito e contabilize os pontos das duas questões 21 e 22,
acarretando também mudança de posição na minha classificação, passando de DESCLASSIFICADO
para CLASSIFICADO, porém depois do recurso contra o gabarito foi deferido a questão 21 passando a
alternativa de B para D. E a questão 22 que foi deferido passando a alternativa de D para B.
Pois, ambos assinalei a alternativa correta conforme o Gabarito Oficial Após o Recurso.

DEFERIDO

SANDRA ARAGÃO DOS SANTOS

Boa noite!
Conforme meu recurso anterior, em relação ao gabarito preliminar, cujo o mesmo foi deferido em todas
as solicitações, as questões 21 e 22 tiveram suas respostas alteradas, sendo que a questão 21 mudou
de "B" para "D" e a questão 22 mudou de "D" para "B". Após a divulgação do gabarito oficial, notei que
a alternativa correta destas duas questões não foram alteradas e, portanto, não ganhei os devidos
pontos. Solicito a soma no meu resultado final destas duas questões, as quais respondi de maneira
correta conforme confirmado pela Banca no recurso anterior e não computado até o momento, repito, o
gabarito oficial após recursos continua incoerente de acordo com a própria Banca. Por favor
acrescentar os pontos destas duas questões no meu resultado final, alterando-se a situação de
"desclassificado" para candidato "classificado" já que acertei mais da metade da prova e cumpri todos
os requisitos para tal.
Obrigada, aguardo retorno.

DEFERIDO

TAÍSA GRANER SILVÉRIO

Boa noite,
De acordo com recurso de minha colega de trabalho que também fez o processo seletivo, onde a
resposta das questões 21 e 22 foram alteradas respectivamente para as letras D e B conforme a Banca
informou, solicito alteração na minha classificação final, pois também acertei as duas questões e minha
pontuação não está de acordo com as alterações realizadas.
Obrigada.

DEFERIDO
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