Prefeitura Municipal de
BOM SUCESSO DE ITARARÉ

Processo Seletivo
Nº 2/2018

ANEXO I - RELATÓRIO DA BANCA RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO

15JAN
2019

06 - Professor Substituto de Educação Infantil
2000386712
SOLICITAÇÃO
Bom dia,
1 - Não Recebi os pontos referente a questões anuladas do Ensino infantil e do Ensino Fundamental.
(Diminuíram meus pontos de 72 para 66 no Ensino Fundamental)
2 - Não recebi os 5 pontos de direito referentes á pós graduação em Gestão Publica, pontos que consta no edital.
(em todos os concursos anteriores que participei recebi esses pontos, da publiconsult e de também de outras empresas.
3 - Solicito cópia do gabarito que entreguei no dia da prova de Educação infantil e Educação Fundamental para conferencia.
Desde já agradeço!
Atenciosamente,
Maria Celia Flora
ANÁLISE: Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve 60 pontos na prova objetiva de Professor Substituto de
Educação Infantil, conforme divulgado anteriormente.
Para comprovar a informação disponibilizaremos cópia do cartão de respostas, acessível no painel do candidato, link: anexos, bem
como, uma cópia será anexada junto ao relatório final para arquivo do município.
Em relação ao título, a recorrente não apresentou histórico escolar, portanto, em desacordo com o estabelecido no item 8.2.2. do
Edital de Abertura de Inscrições.
DELIBERAÇÃO: PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.
07 - Professor Substituto de Ensino Fundamental
2000386721
SOLICITAÇÃO
Bom dia
Não recebi os 5 pontos referente á pós graduação em Gestão Publica, que consta que teríamos direito no edital.
obs: Em todos os concursos que participei de todas as empresas recebi esses pontos, inclusive os anteriores aplicados pela publiconsult.
Desde já Grata!!!
Att, Maria Celia Flora
ANÁLISE: Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve 66 pontos na prova objetiva de Professor Substituto de
Ensino Fundamental, conforme divulgado anteriormente.
Para comprovar a informação disponibilizaremos cópia do cartão de respostas, acessível no painel do candidato, link: anexos, bem
como, uma cópia será anexada junto ao relatório final para arquivo do município
Em relação ao título, a recorrente não apresentou histórico escolar, portanto, em desacordo com o estabelecido no item 8.2.2. do
Edital de Abertura de Inscrições. Para comprovar a informação juntamos cópia do título apresentado.
DELIBERAÇÃO: PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.
2000389915
SOLICITAÇÃO
De acordo com meu rascunho do cartão de respostas eu fiz 03 acertos na disciplina de legislação de ensino (acertei as questões 6 =B, 7=D e
10=A), cujas tem valor de 2 pontos cada.
De acordo com a lista, eu fiz 2 acertos, divergindo das minhas anotações.
Raramente cometo erros ao passar no gabarito e tenho certeza que prestei bastante atenção ao realizar.
Desse modo, peço por gentileza, que verifiquem novamente meu gabarito.
Talvez possa ter errado sim, mas tenho dúvidas. Acredito ter mais 2 pontos.
ANÁLISE: Processada a recontagem confirmamos que a recorrente obteve 56 pontos na prova objetiva, conforme divulgado
anteriormente. Para comprovar a informação disponibilizaremos cópia do cartão de respostas, acessível no painel do candidato, link:
anexos, bem como, uma cópia será anexada junto ao relatório final para arquivo do município.
DELIBERAÇÃO: PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.
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08 - Psicopedagogo
2000393759
SOLICITAÇÃO
Candidato contesta o resultado da classificação provisória, pois a pontuação obtida foi de 62 pontos e a mesma não saiu como classificada.
Na prova objetiva acertou 11 questões, sendo elas somadas e resultando no valor de 62 pontos. No edital de abertura relata que o candidato
seria classificado com a pontuação maior do que 30, mais meu nome não saiu na classificação provisória no cargo de psicopedagogo. Visto
que, analisado em outros cargos, pessoas que obtiveram pontuação bem menor saíram na lista de classificação.
Aguardo a análise deste recurso.
ANÁLISE: Processada a recontagem, verificamos que o recorrente zerou na disciplina Legislação de Ensino, sendo, portanto,
desclassificada, conforme estabelece o item 7.23 do Edital de Abertura de Inscrições:
7.23. Será DESCLASSIFICADO na Prova Objetiva, o candidato:
a) ausente;
b) que obtiver menos de 30 pontos;
c) que zerar em qualquer das áreas de conhecimento/disciplina que compõe a prova;
d) que for excluído pelo Fiscal de Sala pelo descumprimento das disposições do Edital no dia da realização da prova;
e) que apresentar informação ou documentação considerada pela Banca Examinadora ou pela Comissão de Acompanhamento como irregular
para comprovação da inscrição, comprovação de requisitos ou identificação no dia das provas.
Para comprovar a informação disponibilizaremos cópia do cartão de respostas, acessível no painel do candidato, link: anexos, bem
como, uma cópia será anexada junto ao relatório final para arquivo do município.
DELIBERAÇÃO: PROCESSADA A RECONTAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA.
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