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02 - Agente Condutor de Veículos Leves 

INSCRIÇÃO 2000356099 

SOLICITAÇÃO 
Meu nome não conta na lista de classificação. Peço que refaça novamente a leitura da folha de respostas, pois 
conforme meu gabarito, devo ser classificado. 

ANÁLISE 

Processada a recontagem confirmamos que o recorrente obteve 8 acertos em Língua Portuguesa e Interpretação de 
Textos (8*1) = 8 pontos; 7 acertos em Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo (7*2) = 14 pontos; 6 acertos em 
Conhecimentos Gerais e Atualidades (6*1) = 6 pontos e 2 acertos em Conhecimentos Específicos (2*6) = 12 pontos, 
totalizando 40 pontos, conforme divulgado anteriormente. Para comprovar a informação, disponibilizamos cópia do 
cartão de respostas do recorrente no PAINEL DO CANDIDATO e uma cópia junto ao relatório final para arquivo do 
município.  

DELIBERAÇÃO PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 

03 - Agente Condutor de Veículos Pesados 

INSCRIÇÃO 2000356103 

SOLICITAÇÃO Peço por gentileza que refaça a leitura novamente da folha de respostas. 

ANÁLISE 

Processada a recontagem confirmamos que o recorrente obteve 8 acertos em Língua Portuguesa e Interpretação de 
Textos (8*1) = 8 pontos; 3 acertos em Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo (3*2) = 6 pontos; 8 acertos em 
Conhecimentos Gerais e Atualidades (8*1) = 8 pontos e 5 acertos em Conhecimentos Específicos (5*6) = 30 pontos, 
totalizando 52 pontos, conforme divulgado anteriormente. Para comprovar a informação, disponibilizamos cópia do 
cartão de respostas do recorrente no PAINEL DO CANDIDATO e uma cópia junto ao relatório final para arquivo do 
município.  

DELIBERAÇÃO PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 

05 - Bombeiro 

INSCRIÇÃO 2000344896 

SOLICITAÇÃO 
Revisão de prova pois tenho meu gabarito preenchido e consta 21 acertos dentro de 39 questões sendo 1 anulada a 
questão 17, sendo assim no meu espelho de conferencia conta em 21 acertos totalizando mais de 50% de acertos e 
ainda agora com 39 questões passo a ter 54% queria pedir revisão pois meu nome consta na lista de desclassificados.  

ANÁLISE 

Processada a recontagem confirmamos que o recorrente obteve 6 acertos em Língua Portuguesa e Interpretação de 
Textos (6*1) = 6 pontos; 7 acertos em Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo (7*2) = 14 pontos; 6 acertos em 
Conhecimentos Gerais e Atualidades (6*1) = 6 pontos e 3 acertos em Conhecimentos Específicos (3*6) = 18 pontos, 
totalizando 44 pontos, conforme divulgado anteriormente. Para comprovar a informação, disponibilizamos cópia do 
cartão de respostas do recorrente no PAINEL DO CANDIDATO e uma cópia junto ao relatório final para arquivo do 
município.  

DELIBERAÇÃO PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 


