PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

DECISÃO QUANTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA OS CANDIDATOS APROVADOS
Recurso Contra o Resultado Preliminar de Aprovados
RECURS
O

4504

4396

4541

INSCRIÇ
ÃO

1036

596

42

NOME

ANA PAULA FERREIRA RODOVANSKI

DETALHES
Recurso ao resultado preliminar da prova objetiva
Olá,meus cumprimentos.
Devido uma divergência entre o gabarito e o resultado preliminar na quantidade de
pontos em português,haja vista ter sido marcado igualmente na prova e no cartão
de resposta.
Solicito a imagem(foto) do cartão resposta,dessa maneira esclarecer ao imbróglio
trazendo ainda mais transparência ao certame.
Pete-se ao mérito.
whatsapp:(66)984107172
São Félix do Araguaia -MT
04/03/2020

SITUAÇÃ
O

RESPOSTA

DEFERID
O

O seu gabarito de forma digital,
esta disponível para conferência,
dentro do seu login e senha. Após
conferência, foi notado 01
equívoco na primeira questão de
português, corrigido e apresentado
na classificação final.

ASAFE GABRIEL DOS SANTOS SILVA

Quero solicitar uma reavaliação, em minha prova na disciplina de Matemática.
Realizei a correção com a prova e gabarito em fontes confiáveis na internet e no
gabarito oficial.
Creio que a equivo na pontuação de minha prova nessa disciplina.
Obrigado.

Após nova leitura do gabarito do
candidato, informamos que a nota
INDEFERI
apresentada na classificação
DO
parcial, 75 pontos, corresponde ao
gabarito do candidato.

BALTAZAR MIRANDA ROCHA

Gostaria de solicitar a recontagem dos pontos da minha prova especifica de
farmacêutico,pois acertei 17 questões o que daria um total de 51 pontos na parte
especifica.No resultado final consta apenas 48 pontos o que não condiz com a
quantidade de acertos multiplicados pelo peso da parte especifica.
Acredito que não foi somada a minha nota a questão que foi deferida no recurso
4301 e assim alterada no gabarito final.
peço a recontagem de meus pontos da parte especifica e sucessivamente a
alteração do resultado final.

Após recontagem dos pontos, foi
mantida a nota inicial do
candidato, informamos ainda que
a questão anulada esta contada
INDEFERI
na nota final.
DO
Por ultimo destacamos que o
gabarito do candidato esta
disponível para consulta, através
do login e senha do candidato.

Boa tarde!
No Edital do Concurso Público 001/2019, em seu item 11.1 alínea b diz o seguinte:
"11.1. Na classificação final entre candidatos, com igual número de pontos, serão
fatores de desempate os
seguintes:
a) ...
b) Maior número de acertos na prova de língua portuguesa para o nível
fundamental e médio."

4388

372

MAGNA BARBOSA

Minha classificação na lista preliminar divulgada na data de hoje foi 5º colocado,
empatado em pontos com o 4º colocado, porém, minha pontuação na matéria
"Língua Portuguesa" foi superior à do 4º colocado, onde, pelo Edital, eu devo
assumir a 4ª posição no lugar do atual.

DEFERID
O

A classificação final, será gerada
conforme o edital, diante do
argumento apresentado pela
candidata, que segue a risca a
regra editalicia.

Diante disso, requeiro a impugnação do "RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA
OBJETIVA", consequentemente requeiro a correção da minha classificação nesta
lista preliminar, conforme prevê o referido Edital do concurso público.
Certo de ser atendida, fico no aguardo das devidas providências.
Att. Magna Barbosa
Candidata
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