
 
 
 

Lista de recursos - Edital - 001/2018 
Inscrições com solicitação de recurso contra notas das provas objetiva e nota final. 

 

Análise dos Recursos – Publicado em 14/09/2018 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1195362 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/09/2018 14:21 

DESCRIÇÃO FATOS Referente a questão número 16 da prova de agente administrativo, o gabarito diz que a 
afirmátiva  "IV - Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os 
quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada." está errada. 
Porém a afirmativa está correta de acordo com a lei 8.666/93, art. 7º § 8º da constituição 
federal. 

FUNDAMENTAÇÃO Lei 8.666/93, art. 7º § 8º  

PEDIDO Anulação da questão, correção do gabarito e recontagem de pontos. 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Conforme estabelecido pelo Edital 001/2018 do 
Concurso Público 001/2018, o prazo para instalação de recurso contra a formulação das 
questões e da discordância com o gabarito Provisório da Prova Objetiva deveriam ser 
impetrados da zero hora do dia 03/09/2018 até as 23:59 do dia 04/09/2018. 
Em reanálise do cartão resposta não houve constatação de alteração já apresentados na 
classificação provisória. Segue em anexo o cartão resposta. 
 
Desta forma, conforme previsto no item 5.5. do Edital 001/2018, INDEFERE-SE o pedido do 
Requerente. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1072591 

CARGO Agente Municipal de Defesa Civil 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

12/09/2018 20:46 

DESCRIÇÃO FATOS Exma Comissão de concurso 
Diante da divulgação do gabarito definitivo e a publicação preliminar das notas da prova 
objetiva e a respectiva classificação, venho manifestar o meu inconformismo com minha 
classificação bem como o gabarito apresentado. Venho através do presente reiterar meu 
pedido de revisão e reconsideração com relação a questão nº 19 que entendo estar 
equivocada esta banca em afirmar sua resposta como correta. Requeiro ainda que seja 
revisado as notas que somaram a classificação, tendo em vista que quando da publicação 
do gabarito provisório tinha 6 (seis) acertos Nas questões específicas. No entanto não 
revela isto no gabarito ora publicado, com relação ainda a questão 19 (dezenove) reitero 
que esta banca formulou a referida questão induzindo a erro os candidatos uma vez que 
não consta no COBRADE em termo “Catástrofe Hidrológica”, somente “Desastre 
Hidrológico”, com isto veio causar sérios prejuízos aos candidatos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO Para elucidar os fatos referente a questão 19 (dezenove) anexamos parecer emitido por 
pessoa qualificada pertencente ao quadro da Defesa Civil Estadual, para sua análise. 

PEDIDO Se o teor do requerimento e a fundamentação acima exposta não for do seu 
entendimento, resta ser analisada com muito zelo o conteúdo do Edital 001/2018, como 
segue: 
1) Item “4.3 Prova Objetiva (PO), para todos os cargos, de múltipla escolha, 
como 1 (uma) única alternativa correta, de carácter Classificatório/Eliminatório, com nota 
mínima de 5,00 (cinco) pontos, a ser aplicada para todos os candidatos”. 
2) Contrato 146/2018: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
“15.8..., sendo apenas uma correta, ...” 
3) “15.10. A empresa deverá efetuar a correção das provas via sistema de 
leitura óptica, de maneira pública...” 
Que não foram cumpridos pela empresa contratada, situação caracterizadora de 
descumprimento parcial de suas obrigações contratuais, tornando nula de pleno direito a 
prova aplicada aos candidatos, bem como nula a correção feita de forma diversa ao 
contratado.  
Nesses termos pede deferimento. 
Bom Retiro, 12/09/2018,   20:43 hs 
 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recur
sos/1741/1072591/7af36cd150799217eda151afef1faaea.pdf 
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Dados da resposta 

RESPOSTA 1. RECONTAGEM DO CARTÃO RESPOSTA 

 

Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta 

constatou que o(a) candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 25) 

CCDBACCBDBBAABBACDBBCBABA, conferindo-lhe 3 acertos nas questões de 

Português - 1 acerto nas questões de Matemática - 3 acertos nas questões de 

conhecimento gerais/atualidades e 05 questões específicas, conforme é possível 

verificar no Cartão Resposta anexo a este Recurso.  

 

2. QUANTO A REANÁLISE DA QUESTÃO 19 

Análise da Banca em anexo. (final do recurso) 

 

3. QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA CORREÇÃO DAS PROVAS: 

 

O recorrente alega que o Edital previa a seguinte informação: “15.10. A empresa 

deverá efetuar a correção das provas via sistema de leitura óptica, de maneira 

pública, disponibilizando o gabarito preliminar e o caderno de provas, no primeiro 

dia útil após a data da realização das provas, no site da empresa;” 

A correção das provas atendeu aos critérios previstos no Edital do Pregão nº 

43/2018 e do Contrato 146/2018, bem como ao Edital nº 001/2018, o qual prevê 

em seu cronograma que a divulgação dos resultados do gabarito provisório 

ocorreria no dia 02.09.2018 as 18hs e a publicação do caderno de provas 

efetivamente feito as 08:00 do dia 03.09.2018. 

Da mesma forma, a correção por meio de leitor óptico que também ocorreu no 

dia 03.09.2018, tendo tal ato ocorrido nas dependências do escritório da 

contratada, porém, aberto ao público interessado, uma vez que, qualquer 

informação a respeito do Concurso poderá ser repassada por telefone ou e-mail 

caso o candidato solicitasse, conforme item 15.4 do Termo de Referência do Edital 

do Pregão. 

Dessa forma, o fato de o item afirmar que o ato seria público, quer dizer que não 

estava restrito à empresa, desde que solicitada, inclusive porque, não consta 

nenhuma obrigação consignada no Edital quanto à formalidade do ato. 

No mais, todas as obrigações resultantes do contrato foram rigorosamente 

cumpridas pela contratada, especialmente quanto ao CRONOGRAMA DO 

CONCURSO, tendo sido atendido na íntegra o compromisso com o respectivo 

fornecimento das condições estabelecidas no edital do pregão (item 6.3.) não 

havendo nenhum prejuízo à contratada disponibilizar os cartões e seu 

comprovante de leitura óptica, desde que devidamente solicitado junto à 

empresa, em conformidade com o item já citado (15.4). 

Como se vê, o fato em si não há nenhum fato gerador de nulidade do pleito, 

tampouco, no que diz respeito à correção das provas, as quais, como 

mencionadas, poderão ser solicitadas junto à CONTRATADA, razão pela qual 

INDEFIRO O PROVIMENTO AO RECURSO. 

 

Reanálise da Banca em comento a Questão 19 do cargo de Agente Municipal de Defesa 
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Civil 

Requerente: Inscrição 1072591 

 

SITUAÇÃO: INDEFERIDO 

A presente Banca Examinadora vem por meio desta, reafirmar o seu parecer inicial.  

 

O termo Catástrofes constava em Edital para estudos, desta forma o candidato não pode 

alegar desconhecimento sobre o tema.  

Segundo o dicionário Michaelis a palavra Catástrofe tem como uma de suas definições o 

termos: Desastre.  O que também pode ser verificado no Glossário De Defesa Civil 

Estudos De Riscos E Medicina De Desastres. 

 

CATÁSTROFE 

CA·TÁS·TRO·FE 

 (...) 2 - Desastre ou acidente de grandes proporções. 

Fonte disponível: 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/cat%C3%A1

strofe%20/ >acesso em 13 de setembro de 2018. 

 

 

Fonte: GLOSSÁRIO DE DEFESA CIVIL ESTUDOS DE RISCOS E MEDICINA DE DESASTRES. 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS 

REGIONAIS DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL GLOSSÁRIO DE DEFESA CIVIL ESTUDOS DE 

RISCOS E MEDICINA DE DESASTRES  

2ª Edição Revista e Ampliada  

Antônio Luiz Coimbra de Castro 

 

O candidato possui interpretação errônea ao não identificar que a EROSÃO está ligada ao 

solo e a terra, não pode ser hidrológica, pois este termo somente é utilizado para eventos 

climáticos ou não, ligados à água. 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/cat%C3%A1strofe%20/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/cat%C3%A1strofe%20/
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Fonte:  

Livro: Riscos, desastres e eventos naturais perigosos vol. 2- 1a Edição 

Autor: Lazaro Zuquette, Lázaro Valentin Zuquette: Graduação em Geologia – Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ (1978). Mestrado em Geotecnia – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, EESC/USP – (1981). Doutorado em 

Geotecnia – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, EESC/USP – 

(1987). Livre- Docência – Universidade de São Paulo, USP – (1993). Professor Titular do 

Departamento de Geotecnia – Escola de Engenharia de São Carlos, EESC/USP. 

 

Com base no Cobrade: Os desastres Geológicos estão ligados aos eventos do solo, 

diferentemente dos desastres hidrológicos que estão ligados à água. 
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Disponível em: 

http://www.integracao.gov.br/documents/3958478/0/Anexo+V+-+Cobrade_com+simbolo

gia.pdf/d7d8bb0b-07f3-4572-a6ca-738daa95feb0   

 

 

 

http://www.integracao.gov.br/documents/3958478/0/Anexo+V+-+Cobrade_com+simbologia.pdf/d7d8bb0b-07f3-4572-a6ca-738daa95feb0
http://www.integracao.gov.br/documents/3958478/0/Anexo+V+-+Cobrade_com+simbologia.pdf/d7d8bb0b-07f3-4572-a6ca-738daa95feb0
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1193076 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

11/09/2018 21:01 

DESCRIÇÃO FATOS Eu acertei 7 questões dos conhecimentos específicos e não apenas 5 . Dessa  forma 
minha pontuação no conhecimento especifico é 4,90 e não  3,50. que impacta também 
na minha colocação geral. 

FUNDAMENTAÇÃO Tenho o meu caderno de prova e o meu gabarito  que não está de acordo com a 
pontuação  da classificação provisoria no tocante as questões de conhecimento 
específicos e consequentemente da pontuação e colocação geral . Quero a correção do 
gabarito e recontagem dos pontos pela situação relatada acima.  

PEDIDO Quero a correção do gabarito e recontagem dos pontos pela situação relatada acima.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que 
o(a) candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 25) 
DBABACBABACDBCBDACBAACDCC, conferindo-lhe 3 acertos nas questões de Português - 
4 acertos nas questões de Matemática - 0 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 05 questões específicas, conforme é possível verificar no Cartão 
Resposta anexo a este Recurso.  
 
Desta forma, em nada altera-se sua classificação.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
 



 
 
 

Lista de recursos - Edital - 001/2018 
Inscrições com solicitação de recurso contra notas das provas objetiva e nota final. 

 

 



 
 
 

Lista de recursos - Edital - 001/2018 
Inscrições com solicitação de recurso contra notas das provas objetiva e nota final. 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1071014 

CARGO Controlador Interno 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

11/09/2018 10:41 

DESCRIÇÃO FATOS Prestei concurso para o cargo de nível superior - Controlador Interno na cidade de Bom 
Retiro/SC. A nota não condiz com o número de acertos conforme gabarito conferido em 
casa. No edital publicado na data de ontem (10/09/18) consta que obtive 13 acertos, 
porém tenho anotado 15 acertos, sendo eles: 1 de matemática, 3 de português, 1 de 
conhecimentos gerais, e as 10 questões de conhecimentos específicos. Deste modo, saí 
prejudicada em minha nota por 2 acertos a menos nas questões específicas. 

FUNDAMENTAÇÃO Conforme gabarito  para conferência, obtive 15 acertos, sendo eles: 
- Matemática: Questão 2 - letra B (anulada) 
- Português: Questão 6 - letra C 
                    Questão 9 - letra A 
                    Questão 10 - Letra B 
- Conhecimentos Gerais: Questão 15: Letra A 
- Conhecimentos específicos: Acerto em todas as questões. 
Notória foi a minha surpresa, ao ver a nota  na classificação geral,  perceber que 
constavam 2 acertos a menos nos conhecimentos específicos, prejudicando muito a 
minha nota. 
Ao sair da prova, fui informada pelo examinador que o cartão resposta estaria 
disponível na área do candidato, porém ao procurar para conferir se realmente havia 
repassado alguma questão errada para o gabarito, não encontrei o anexo.  
Desta forma, é plausível a revisão do meu caderno resposta e o respectivo  anexo do 
documento para confirmação dos acertos conforme minhas anotações.  

PEDIDO Revisão de caderno resposta e gabarito, recontagem de pontos, postagem do caderno 
resposta digitalizado na área do aluno para conferência.  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/rec
ursos/1741/1071014/be6e14c826d9d18fa1e06f2623ce9a26.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que 
o(a) candidato(a) deixou em branco a questão 23, não havendo nenhuma marcação de 
alternativa e na questão 24 inseriu a resposta B, divergindo do gabarito. Desta forma, em 
nada altera-se sua classificação.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1199298 

CARGO Controlador Interno 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

11/09/2018 23:14 

DESCRIÇÃO FATOS A NOTA ATRIBUÍDA A ESTE CANDIDATO SE ENCONTRA EM DESCONFORMIDADE COM O 
GABARITO RASCUNHO QUE FOI ENTREGUE PARA SER COPIADO E LEVADO PARA CASA. 
VISTO QUE HÁ DIVERGÊNCIA SOBRE O NÚMERO DE ACERTOS SOBRE A PARTE 
"CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS" ONDE ESTE CANDIDATO ERROU APENAS UMA QUESTÃO, 
MAS NO GABARITO DE CLASSIFICAÇÃO APARECE APENAS COM 08 (OITO) ACERTOS, FATO 
QUE APENAS E TÃO SOMENTE COM A EXPOSIÇÃO DO CARTÃO DE PROVAS DIGITALIZADO 
É QUE SERÁ POSSÍVEL A VERIFICAÇÃO DO ERRO. 
   
  

FUNDAMENTAÇÃO REQUER A DISPONIBILIZAÇÃO DO CARTÃO RESPOSTA DESTE CANDIDATO PARA SER 
REALIZADO A CONFERÊNCIA DAS RESPOSTAS, SENDO QUE, CONSTATADO O ERRO, 
ENSEJARÁ RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO, FATO ESTE QUE MUDARÁ A POSIÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO. 
  

PEDIDO DIANTE DO EXPOSTO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO RESPECTIVO CARTÃO DE RESPOSTAS 
DIGITALIZADO PARA ESTE CANDIDATO, HAVENDO REALMENTE A DIVERGÊNCIA, DESDE JÁ 
REQUER A RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA. 
NESTES TERMOS, PEDE E ESPERA DEFERIMENTO. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que 
o(a) candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 25) 
DBABCDACABABDAACDCDABCBCD, conferindo-lhe 2 acertos nas questões de Português - 
5 acertos nas questões de Matemática - 2 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 08 questões específicas, conforme é possível verificar no Cartão 
Resposta anexo a este Recurso.  
 
Desta forma, em nada altera-se sua classificação.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1092747 

CARGO Farmacêutico – Bioquímico 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

12/09/2018 20:56 

DESCRIÇÃO FATOS Exma Banca de Concurso 
Venho através do presente solicitar que seja considerado como acerto as questões que 
foram aplicadas e se buscava a alternativa incorreta, tendo em vista que o edital não 
prevê esta opção, o que trouxe prejuízo aos candidatos em respondê-las quando o próprio 
edital não permite esta opção. 

FUNDAMENTAÇÃO A fundamentação decorre do contido no edital e contrato da empresa, que se encontra 
por menorizado abaixo. 

PEDIDO Se o teor do requerimento e a fundamentação acima exposta não for do seu 
entendimento, resta ser analisada com muito zelo o conteúdo do Edital 001/2018, como 
segue: 
1) Item “4.3 Prova Objetiva (PO), para todos os cargos, de múltipla escolha, 
como 1 (uma) única alternativa correta, de carácter Classificatório/Eliminatório, com nota 
mínima de 5,00 (cinco) pontos, a ser aplicada para todos os candidatos". Em momento 
algum mencionou -se que a prova seria composta por respostas certa ou errada e tão 
somente a resposta correta, portanto a prova aplicada não guarda nenhuma relação com 
o conteúdo do edital que é a norma que conduz todos os atos dele inerentes. 
2) Contrato 146/2018: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
“15.8..., sendo apenas uma correta, ...” 
3) “15.10. A empresa deverá efetuar a correção das provas via sistema de 
leitura óptica, de maneira pública...” 
Que não foram cumpridos pela empresa contratada, situação caracterizadora de 
descumprimento parcial de suas obrigações contratuais, tornando nula de pleno direito a 
prova aplicada aos candidatos, bem como nula a correção feita de forma diversa ao 
contratado.  
Nesses termos pede deferimento. 
Bom Retiro, 12/09/2018 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA 1. QUANTO À ASSINALAÇÃO DA ALTERNATIVA; 
 
O recorrente alega que o Edital não previa a possibilidade de haver questões com 
alternativas incorretas, mencionando que o Edital previa a seguinte informação “ 4.3. 
Prova objetiva (PO), para todos os cargos, de múltipla escolha, com 1 (uma) única 
alternativa correta, de caráter Classificatório/Eliminatório, com nota mínima de 5,00 
(Cinco) pontos, a ser aplicada para todos os candidatos.” 
O recurso não merece ACOLHIMENTO, isso porque, em nenhum momento o Edital prevê 
que a alternativa deverá ser correta de forma teleológica, mas sim, com relação ao que 
prevê o enunciado da questão. 
A alegação do recorrente chega a ferir a boa-fé, haja vista que ninguém pode se beneficiar 
da própria torpeza. 
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No caso em voga, se o enunciado pede a questão incorreta, de acordo com o edital, a 
questão correta para todos os fins é aquela solicitada pelo enunciado. 
Outrossim, tal prática é praxe na grande maioria dos concursos públicos do País, não 
havendo contradição, obscuridade ou erro material no Edital, especialmente porque, tal 
fato se presta a avaliar a concentração, a atenção e afoiteza do candidato. 
Salienta-se ainda que o prazo recursal para questionamentos a cerca da formulação das 
questões e da discordância com o Gabarito Provisório, constava entre a Zero hora do dia 
03/09/2018 até as 23:59 do dia 04/09/2018, divergindo assim, da data de inserção deste 
recurso (12/09/2018 - 20:56). 
Sendo assim, INDEFERE-SE O PROVIMENTO DO RECURSO. 
 
 
2. QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA CORREÇÃO DAS PROVAS: 
 
O recorrente alega que o Edital previa a seguinte informação: “15.10. A empresa deverá 
efetuar a correção das provas via sistema de leitura óptica, de maneira pública, 
disponibilizando o gabarito preliminar e o caderno de provas, no primeiro dia útil após a 
data da realização das provas, no site da empresa;” 
A correção das provas atendeu aos critérios previstos no Edital do Pregão nº 43/2018 e do 
Contrato 146/2018, bem como ao Edital nº 001/2018, o qual prevê em seu cronograma 
que a divulgação dos resultados do gabarito provisório ocorreria no dia 02.09.2018 as 
18hs e a publicação do caderno de provas efetivamente feito as 08:00 do dia 03.09.2018. 
Da mesma forma, a correção por meio de leitor óptico também ocorreu no dia 
03.09.2018, tendo tal ato ocorrido nas dependências do escritório da contratada, porém, 
aberto ao público interessado, uma vez que, qualquer informação a respeito do Concurso 
poderá ser repassada por telefone ou e-mail caso o candidato solicitasse, conforme item 
15.4 do Termo de Referência do Edital do Pregão. 
Dessa forma, o fato de o item afirmar que o ato seria público, quer dizer que não estava 
restrito à empresa, desde que solicitada, inclusive porque, não consta nenhuma obrigação 
consignada no Edital quanto à formalidade do ato. 
No mais, todas as obrigações resultantes do contrato foram rigorosamente cumpridas 
pela contratada, especialmente quanto ao CRONOGRAMA DO CONCURSO, tendo sido 
atendido na íntegra o compromisso com o respectivo fornecimento das condições 
estabelecidas no edital do pregão (item 6.3.) não havendo nenhum prejuízo à contratada 
disponibilizar os cartões e seu comprovante de leitura óptica, desde que devidamente 
solicitado junto à empresa, em conformidade com o item já citado (15.4). 
Como se vê, o fato em si não há nenhum fato gerador de nulidade do pleito, tampouco, no 
que diz respeito à correção das provas, as quais, como mencionadas, poderão ser 
solicitadas junto à CONTRATADA, razão pela qual INDEFIRO O PROVIMENTO AO RECURSO. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1074048 

CARGO Professor de Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

11/09/2018 13:58 

DESCRIÇÃO FATOS Boa tarde, 
 
Após análise do gabarito final e nota da prova verifiquei que pode ter ocorrido erro na 
leitura do cartão, pois eu acertei uma questão de matemática que foi anulado e 
consequentemente a pontuação vai para todos, 03 questões de português, 03 questões 
de atualidades e 05 de conhecimentos específicos. e as notas que aparecem no quadro 
são: 02 de Matemática; 01 de Português; 01 de atualidades e 04 de Conhecimentos gerais. 
E deveria constar da seguinte forma: 01 de matemática; 03 de Português; 03 de 
Atualidades e 05 de Específicos. Portando a nota final deveria ser: 4,9 X 0,6 = 2,94 

FUNDAMENTAÇÃO Tendo em vista que houve erro na contagem dos pontos. 

PEDIDO Solicito a revisão e em caso afirmativo a alteração da minha nota. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede ao Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que o(a) 
candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 25) 
BABDACBADAACDBBDACBCADDBB, conferindo-lhe 3 acertos nas questões de Português - 
1 acertos nas questões de Matemática - 3 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 06 questões específicas, conforme é possível verificar no Cartão 
Resposta anexo a este Recurso.  
 
Nova Nota: 5,60 - C/ peso = 3,36. 
 
Salienta-se que o motivo da leitura constar divergente na classificação provisória se dá 
pela forma que o(a) candidatado(a) preencheu o Cartão Resposta, prejudicando a leitura 
óptica. 
 
Desta forma, DEFERE-SE o recurso e determina a alteração da Classificação do(a) 
candidato(a) conforme nova correção.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1093184 

CARGO Professor Educação Infantil – Pré-Escolar 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

11/09/2018 20:36 

DESCRIÇÃO FATOS Há uma divergência na quantidade de acertos divulgados pela empresa com o gabarito 
feito pelo candidato. 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo o gabarito feito por mim, houve uma divergência na quantidade de acertos das 
questões por isso gostaria de solicitar a revisão da correção e a cópia do meu cartão 
resposta para conferência. 

PEDIDO Solicito a correção do gabarito e a recontagem dos pontos. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que 
o(a) candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 25) 
AACCDCBCAACDDBAACCDABDDCA, conferindo-lhe 3 acertos nas questões de Português - 
1 acertos nas questões de Matemática - 2 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 05 questões específicas, conforme é possível verificar no Cartão 
Resposta anexo a este Recurso.  
 
Desta forma, em nada altera-se sua classificação.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1075921 

CARGO Professor Ensino Infantil – Creche 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/09/2018 15:01 

DESCRIÇÃO FATOS discordo com indeferimento da questão 24 

FUNDAMENTAÇÃO pois a mesma possui dupla interpretação , ao modo de cada um ler e compreender, 
sabendo que foi avaliada por professores de língua portuguesa graduados, aonde 
orientaram a entra em discordância  com o gabarito.sendo assim se a banca não rever e 
regularizar a questão , vou procurar meus direitos em estância maiores, pois a mesma não 
condiz com clareza. obrigada agradeço compreensão. 

PEDIDO Sabendo também que a justificativas para os recursos não é relativa com o pedido,pois aqui 
ninguém esta apelando  por simples anulações e sim apenas queremos a coisa justa. 
obrigada 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Em atenção e respeito à solicitação, mais uma vez revisamos a questão.  
 
O recurso fala em “duplo sentido”, procedamos, portanto, sua dissecação para melhor 
avaliação. O problema, segundo o recurso, se refere ao segundo item, cujo teor, entende-se 
improcedente. Senão vejamos: 
 
“Destacar muito o que nos diferencia pode conduzir à intolerância, à exclusão ou a posturas 
fundamentalistas que limitem o desenvolvimento das pessoas e das sociedade” 
Até aqui, nada de errado. De fato, se o educador repetir,  todo momento, que existe um 
aluno com superdotação ou em cadeira de rodas na sala de aula, isso constituirá um 
desestímulo a interações que deveriam ocorrer de maneira natural . Prosseguindo o que diz 
o  item II:  
“ ou, que justifiquem, por exemplo, a elaboração de currículos paralelos para as diferentes 
culturas, ou para pessoas com necessidades educacionais especiais. 
 
O recurso argumenta que o conceito de inclusão não se limita apenas ao currículo. E tem 
razão. Porém, em nenhum momento a questão se restringe a uma só acepção em 
detrimento de outras tantas. Basta atentar, para o uso da locução “por exemplo”, em 
destaque na transcrição acima. Um exemplo, apenas um. 
 
A questão visava aferir conhecimento do candidato a partir da proposição nela exposta, 
qualquer inferência exterior é improcedente.  
 
Por fim, resta dizer que há inúmeros documentos do MEC que referendam a questão e que 
podem ser acessados no site oficial. Uma amostra a contento pode ser observada no link 
abaixo: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17237-se
cadi-documento-subsidiario-2015&Itemid=30192 
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Além deste link, um amplo leque de documentos referentes ao AEE corroboram o sentido 
inequívoco da visão contida no item II, a de que, ao incluir, devemos tomar cuidado para 
que o remédio “inclusão” não se torne um apartheid às avessas, destacando mais o que nos 
diferencia que aquilo que nos une. Seja em currículo, nível didático, processo ensino 
aprendizagem, ou qualquer outro aspecto contemplado no universo da educação nacional.      
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1074408 

CARGO Professor Ensino Infantil – Creche 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

11/09/2018 13:11 

DESCRIÇÃO FATOS  Segundo a classifica provisória   

FUNDAMENTAÇÃO Gostaria que a banca rever  minha classificação pois minha média deu 5.22  e não fiquei 
classificada sendo que algumas pessoas obterá média  menor que isso é foram classifica. 
Sendo assim acho de parte injusto  com minha classificação   

PEDIDO Peço carecidamente que seja revista minha classificação... 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. O Edital 001/2018 do Concurso Público 001/2018 é 
claro em seu Capitulo IV, nos itens 4.3 e 4.3.1: 
 
4.3. Prova objetiva (PO), para todos os cargos, de múltipla escolha, com 1 (uma) única 
alternativa correta, de caráter Classificatório/Eliminatório, com nota mínima de 5,00 (Cinco) 
pontos, a ser aplicada para todos os candidatos. 
4.3.1. O candidato que não atingir a nota mínima de 5,00 pontos na prova objetiva, será 
desclassificado do Concurso Público. 
 
Observa-se que o(a) Requerente, obteve nota 4,70 na prova objetiva, não atingindo o 
mínimo necessário previsto pelo item 4.3.1, desta forma sendo considerado reprovado na 
referida prova. 
 
Desta forma, INDEFERE-SE a solicitação do(a) Requerente, não alterando em nada a 
Classificação Provisória. 
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