DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DE APROVADOS DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 002/2019

O Senhor Pedro Ferronatto, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte-MT, através da Comissão
Organizadora do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 323/2019, no uso de suas atribuições
legais, em cumprimento ao disposto no artigo 37, incisos I, II e VIII da Constituição Federal, Lei Municipal
nº 2, de 05 de Janeiro de 2005 e demais leis municipais e suas alterações posteriores, RESOLVEM,
divulgar a DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DE APROVADOS DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019.

RECURSO INSCRIÇÃO NOME

4972

4973

CAROLINE
RUTKAUSKI
S DE
712 SIQUEIRA

DETALHES
Venho através deste recurso,
solicitar que seja corrigida minha
prova dissertativa para que conste
meu nome na lista de classificados,
embaso este recurso no edital de
abertura deste certame, visto que
nele a prova dissertativa seria
corrigida com 50% de ACERTOS,
visto que acertei 20 questões de 40,
obtive os 50% de acertos
necessários.

Desde já, agradeço a atenção.
Prezador examinador entendo que
há um equívoco na lista do
resultado preliminar, pois, o meu
nome não está na lista, a minha
nota da prova objetiva foi 61
pontos de acordo com resultado
preliminar após gabarito definitivos
a minha redação foi corrigida, onde
minha pontuação foi 5,5. Por esse
motivo a minha desclassificação
não tem base. De acordo com
minha pontuação meu nome
deveria estar na lista de
classificados, onde outros que
tiveram a nota mais baixa do que a
minha está na lista.
Segue anexo o Edital do resultado
preliminar após gabarito definitivo,
onde o meu nome está na 25º
ELISANDRA colocação dos candidatos que terão
SOUZA DOS a prova discursiva corrigida.
1254 SANTOS

RESPOSTA
Recurso
extemporâneo
e não atende
requisitos
Editalícios.

DEFERIMENTO

Informamos,
por fim, que o
edital é claro
quando fala em
seu item 9.3
'Nota de corte
50%', ou seja
metade da nota
total.
INDEFERIDO

Informamos
que sua nota
será
contabilizada
no resultado
final do
Certame.

DEFERIDO

Desde já agradeço e aguardo a
resposta!
A Candidata
pode ter acesso
aos gabaritos
das Provas
Objetiva e
Dissertativa em
seu login e
senha.
A data de
nascimento não
é obrigatória
constar em lista
de classificação.

4974

SILVANA
CAETANO
TERUEL
819 VIEIRA

4975

TAMIRIS
CANDIDA
672 DE SOUZA

Não ha nenhum
item no edital,
indicando que
zerar em
Mandei email não respondem, ligo alguma matéria
ninguém atende, pedi foto da
será critério
minha folha resposta assinada pelo para
fiscal de sala que entreguei em
desclassificação
branco, pois como iria deixar deixar .
em branco se fiz no rascunho, e
também na lista de classificados
De qualquer
tem pessoas que zeraram em área, forma
e não consta as datas de
apresentamos
nascimento também, não tivemos a em anexo, o
informação que seria
Gabarito da
disponibilizado a imagem das
Prova
provas corrigidas, ninguém sabia,
escaneada na
somente o espelho, muita falta de íntegra,
dar informação aos candidatos.Mas contendo a
exijo minha prova assinada pelo
assinatura da
fiscal de sala que entreguei em
fiscal de sala.
branco.
INDEFERIDO
Informamos
que sua nota,
bem como a
classificação,
Segue em anexo.
serão corrigidas
na classificação
Agradecida.
final.
DEFERIDO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Ipiranga do Norte-MT, 30 de março de 2020.

_____________________________
Pedro Ferronato
Prefeito Municipal

