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02 - Agente de Desenvolvimento Infantil 

INSCRIÇÃO 2000331038 

SOLICITAÇÕES 
Oi sou a gracielle Ferreira da Silva eu fiz a prova no meu gabarito está que acertei onze questão é na lista que vocês 
colocaram ontem tem só 10 acerto gostaria de saber o certo ou seja que corrigi pq só consegui ver por causa da lista que 
saiu ontem por isso não tinha como saber mais meu gabarito está 11 acerto 

ANÁLISE 

Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve 10 acertos e 39 pontos, conforme divulgado anteriormente. 
Para comprovar a informação juntamos cópia do cartão de respostas, o qual ficará disponível em anexo ao Relatório na 
Prefeitura e será disponibilizado ao recorrente por meio do Painel do Candidato> Processo Seletivo nº 2/1018 -Tietê> Link: 
“ANEXOS”.  

DELIBERAÇÃO PROCESSA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 

INSCRIÇÃO 2000331239 

SOLICITAÇÕES 

Ocorre que não foram computados a minha pontuação da disciplina de Matemática, uma vez que conforme gabarito 
acertei 4 questões e, consequentemente, errei apenas uma, contudo vocês mostraram na classificação provisória que 
eu teria errado 4 e acertado apenas 1 questão. 
Deste modo, gostaria que fosse revista a minha pontuação referente a disciplina mencionada e, em consequência, a 
nota final para a classificação provisória.  

ANÁLISE 

Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve 1 acerto e 4 pontos em Matemática, conforme divulgado 
anteriormente. Para comprovar a informação juntamos cópia do cartão de respostas, o qual ficará disponível em anexo ao 
Relatório na Prefeitura e será disponibilizado ao recorrente por meio do Painel do Candidato> Processo Seletivo nº 2/1018 
-Tietê> Link: “ANEXOS”.  

DELIBERAÇÃO PROCESSA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 

INSCRIÇÃO 2000331752 

SOLICITAÇÕES 
Venho por meio deste solicitar meu gabarito, pois a contagem de pontos e alternativas não batem com as quais 
possuo,pois na classifiçao provisória constam 62 pontos , e em meus cálculos seria 66 sendo 4 alternativas corretas de 
português, 4 matemática , 2 conhecimento gerais e 6 conhecimento específico, sem mais, agradeço desde já. 

ANÁLISE 

Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve 3 acertos em Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
e não 4. Para comprovar a informação juntamos cópia do cartão de respostas, o qual ficará disponível em anexo ao Relatório 
na Prefeitura e será disponibilizado ao recorrente por meio do Painel do Candidato> Processo Seletivo nº 2/1018 -Tietê> 
Link: “ANEXOS”. 

DELIBERAÇÃO PROCESSA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 

INSCRIÇÃO 2000336405 

SOLICITAÇÕES 
Venho através deste solicitar a conferencia do meu gabarito pois nas minhas anotações eu realizei 43 pontos e na 
classificação esta constando que fui desclassificada, gostaria de saber o motivo aguardo resposta.  

ANÁLISE 

Conforme informado no anexo III – Edital de Não classificados, a recorrente não assinou o cartão de respostas, sendo, 

portanto, desclassificada. Assim dispõe o item 7.13. do edital de abertura de inscrições:  

(...) 7.13. O candidato deverá entregar, ao final da prova, o Caderno de Questões, juntamente com o Cartão de 
Respostas, levando consigo o rascunho do cartão de respostas para efetuar a conferência com o Gabarito da prova. 
O candidato que, ao final da prova, não entregar o Caderno de Questões ou o Cartão de Respostas devidamente 
assinado, será DESCLASSIFICADO.” 

Para comprovar a informação juntamos cópia do cartão de respostas, o qual ficará disponível em anexo ao Relatório na 
Prefeitura e será disponibilizado ao recorrente por meio do Painel do Candidato> Processo Seletivo nº 2/1018 -Tietê> Link: 
“ANEXOS”.  

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO.  

 

04 - Professor de Educação Básica I - PEB I 

INSCRIÇÃO 2000334136 
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SOLICITAÇÕES 
Peço a revisão da classificação provisória pois a nota em conhecimentos específicos foram iguais mas a idade está em 
desordem. 

ANÁLISE 

Improcedente a alegação da recorrente. O desempate neste caso, conforme disposto no item 9.3. do Edital de Abertura de 
Inscrições, ocorreu no quarto critério: d) que obtiver a maior pontuação nas questões de Legislação do Ensino, quando 
aplicável; a recorrente obteve 1 acerto em legislação do ensino e 190ª colocada, obteve 3 acertos. 
  

Class. Inscrição Candidato 
Prova Objetiva 

Total Data nasc. 
LP LE CP CE 

190 2000330792 SOLANGE MENDES DE OLIVEIRA 3 3 2 5 51 30/03/1993 

191 2000334136 SANDRA REGINA TORRES RODRIGUES 4 1 2 5 51 06/11/1982 

Diante do exposto, o recurso deve ser indeferido.  

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000334601 

SOLICITAÇÕES Boa tarde ! Solicito a recontagem da minha pontuação, e uma cópia do cartão de respostas. desde já agradeço ...obrigada  

ANÁLISE 

Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve 11 acertos e 42 pontos, conforme divulgado anteriormente. 

Para comprovar a informação juntamos cópia do cartão de respostas, o qual ficará disponível em anexo ao Relatório na 
Prefeitura e será disponibilizado ao recorrente por meio do Painel do Candidato> Processo Seletivo nº 2/1018 -Tietê> Link: 
“ANEXOS”.   

DELIBERAÇÃO PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 

05 – PEB II – Arte 

INSCRIÇÃO 2000335335 

SOLICITAÇÕES 
Candidato: Marciano Aparecido da Silva RG 32.669.439.0 Cargo: Arte Bom dia! Eu conferi o gabarito e fiz a conta varias 
vezes seguindo o valor determinado de pontos, na minha conta  fiz 70 pontos porem na lista de classificação estou com 
66? Eu errei as questões: 2,3,6,7,8,9,14,17,18, Acertei as questões:1,4,5,9,10,11,12,13,15,16,,19,20,21,22,23,24,25 

ANÁLISE 

Processada a recontagem confirmamos que o recorrente obteve 15 acertos e 66 pontos, conforme divulgado anteriormente. 

Para comprovar a informação juntamos cópia do cartão de respostas, o qual ficará disponível em anexo ao Relatório na 
Prefeitura e será disponibilizado ao recorrente por meio do Painel do Candidato> Processo Seletivo nº 2/1018 -Tietê> Link: 
“ANEXOS”.   

DELIBERAÇÃO PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 

07 – PEB II – Educação Especial 

INSCRIÇÃO 2000334137 

SOLICITAÇÕES 
Peço a revisão da classificação provisória pois houve empate ente a 6ª e a 7ª classificada mas tendo em vista o desempate 
pelo acerto das questões de conhecimentos específicos e a idade peço a revisão. 

ANÁLISE 

Procede parcialmente a alegação da recorrente. O desempate neste caso, conforme disposto no item 9.3. do Edital de Abertura 
de Inscrições, ocorreu no segundo critério b) que obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos, sendo que a 
recorrente acertou 6 questões e a 6ª colocada, 4 questões. A idade seria o último critério a ser aplicado, caso persistisse.  

Class. Inscrição Candidato 
Prova Objetiva 

Total Data nasc. 
LP LE CP CE 

6 2000337097 CARINA DE ALMEIDA PRESTES 5 2 4 4 60 18/05/1984 

7 2000334137 SANDRA REGINA TORRES RODRIGUES 3 3 3 6 60 06/11/1982 

Diante do exposto, o recurso deve ser deferido, reprocessado o desempate e classificação.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO. PROCESSADO O DESEMPATE E ALTERADA A CLASSIFICAÇÃO.  

 


