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05 – Oficial Administrativo 

INSCRIÇÃO 2000357783 

SOLICITAÇÕES 

primeiramente meus recursos nem aparecem com status negado, continuo discordando da questão 18,27 a 47 pedi 
anulação do gabarito pois na prova diverge da forma que esta no manual citado. 

agora a reposta 7 e 14 que foram alteradas devem ser anuladas visto que a resposta anterior está correta correta, peço 
encarecidamente para reavaliar as questões citadas 7,14,47 todas devem ser anuladas visto o principio da igualdade 
que garante direito iguais a todos, visto que cada pessoa tem percepção diferente sobre cada questão 

a questão 18 é questão de interpretação a conta eu fiz e pode dar os 2 resultados visto que a conjugação do verbo esta 
no tempo errado na questão; a questão também deveria ser anulada . 

e a questão 27 conforme a resposta foi essa  

Improcedente  a  alegação  do  candidato,  a  redação  reproduz  as  disposições  da  fonte  de  referência  e  não  há  
prejuízo  ao entendimento. 

fui totalmente prejudicado.  há prejuízo total , sou da área de informática sou formado em ciências da computação  e 
https não é uma conexão e nunca será uma conexão e sim é um protocolo e vou até as ultimas consequenciais por essa 
questão,  pois é no mínimo absurdo a comparação, aguardo analise 

só para constar a prova não está mais disponível na pagina da prestadora 

ANÁLISE 

As questões 7 e 14 foram objeto de recursos por parte de outros resultados e como resultado a Banca deliberou pela 
alteração dos gabaritos, conforme discriminado no relatório de recursos. Para as questões 18 e 27 foram apresentados 
recursos pelo próprio recorrente e foram indeferidos, pois não foram aceitas as alegações e as questões e respostas 
estavam corretas, conforme discriminado no relatório de recursos. Já a questão 47 foi objeto de recurso também do 
próprio recorrente, tendo sido alterado o gabarito conforme discriminado no relatório de recursos. Não obstante a 
extemporaneidade dos recursos ora apresentados, pois se referem à fase anterior, todas as questões apontadas foram 
objeto de recurso naquela fase tendo sido definitivamente dirimidas. Neste norte, o pleito deve ser indeferido. 

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

07 – Secretário de Escola 

INSCRIÇÃO 2000344288 

SOLICITAÇÕES 
Boa noite, eu fiz 48 pontos na prova de secretario de escola , e vi que a questão de numero 25 foi anulada e valia 2 
pontos , com isso a pontuação total seria de 98 pontos , eu gostaria que fosse reavaliada minha classificação. 

ANÁLISE 

A questão nº 25, não foi anulada, e sim, alterada para “D”.  

Processamos a recontagem e confirmamos que a candidata obteve 48 pontos conforme divulgado anteriormente.  

Para comprovar a informação, disponibilizamos através do PAINEL DO CANDIDATO cópia do cartão de respostas, 
para conferência da recorrente e, juntamos cópia do cartão de respostas no Relatório Final, o qual ficará arquivado no 
município.  

DELIBERAÇÃO PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 

INSCRIÇÃO 2000353272 

SOLICITAÇÕES 

N°   2000353272 

Venho Através deste, Interpor recurso acerca da classificação provisória onde a Ilustríssima banca examinadora 
considerou como nota final 56(cinquenta e seis) pontos. Entretanto, em consulta ao Gabarito e conforme transcrito 
obteve-se  

Língua Portuguesa – 5; Matemática – 4; Conh.Gerais e Atual.  – 3; Informática – 3; Conh. Esp. – 12; Total – 59 

ANÁLISE 

Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve: 5 acertos em Língua Portuguesa; 4 acertos em 
Matemática, 3 acertos em Conhecimentos Gerais, 3 acertos em Noções de Informática e 11 acertos em Conhecimentos   
Específicos, totalizando 56 pontos, conforme divulgado anteriormente. Para comprovar a informação, disponibilizamos 
através do PAINEL DO CANDIDATO cópia do cartão de respostas, para conferência da recorrente e, juntamos cópia 
do cartão de respostas no Relatório Final, o qual ficará arquivado no município.  

DELIBERAÇÃO PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 

 

 

 


