
 

 

EDITAL DE RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR - CONCURSO PÚBLICO 01/2019 

 

A Prefeitura do Município de Cristais Paulista, Estado de São Paulo, obedecidas as normas 
do Edital de Abertura, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, após deliberações da 
Banca Organizadora – Seletiva Concursos; TORNA PÚBLICO O EDITAL DE RESPOSTA AOS 
RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR, NOS SEGUINTES TERMOS: 

 

1. Fincam INDEFERIDOS os recursos dos seguintes candidatos: 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1747619 

CARGO Professor PEB - I 

TIPO RECURSO Recurso contra Resultado Preliminar 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 20:59 

DESCRIÇÃO FATOS No resultado preliminar de notas, não aparece a nota do meu título, 
está constando sem nota. Apresento esse certificado de pós 
graduação em todos os concursos que faço na área da educação, 
exclusivamente de PEB I - Educação Básica, e sempre foi aceito 
sem nenhum problema, pois a pós está na área da educação  
(Ciências Biológicas) e na área da saúde. 

FUNDAMENTAÇÃO Peço que analise novamente o meu título que foi entregue no dia 
da prova objetiva para a recontagem dos pontos. Pois, entreguei 
conforme foi solicitado e o certificado segue todos os requisitos do 
edital. 

PEDIDO Venho encarecidamente pedir a inclusão dos pontos referentes ao 
título. Segue abaixo em anexo o Certificado da Pós-Graduação 
Lato Sensu Especialização em Psicanálise teoria e prática, 
histórico escolar do curso e o comprovante de entrega do título no 
dia da prova objetiva. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/23
48/1747619/455a24dfd9e2202b5ee816af66095f72.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Prezado(a) Candidato(a) AS CÓPIAS DEVEM SER 
AUTENTICADAS EM CARTÓRIO. 
6.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos, de 
caráter classificatório, é facultativa e deverá ser feita no dia da 
prova, através de envelope devidamente preenchido. Ao terminar 
a prova, o candidato deverá entregar o envelope contendo as 
cópias, devidamente Autenticadas em cartório, ao Fiscal da 
Sala de Provas. O candidato que não entregar títulos não será 
eliminado do Concurso Público. 
6.12. Será de inteira responsabilidade do candidato à entrega da 
documentação referente a títulos nos termos deste Edital e seus 
anexos, sob pena de não ser considerado pela banca 
examinadora. Serão recusados, liminarmente, os títulos que não 
atenderem as exigências deste Edital e seus anexos. 

 

 

 

  



 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1719602 

CARGO Professor PEB - I 

TIPO RECURSO Recurso contra Resultado Preliminar 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 17:57 

DESCRIÇÃO FATOS VERIFICAÇÃO  DE   ERRO  NA  NOTA  FINAL 

FUNDAMENTAÇÃO APÓS  PUBLICAÇÃO  DO  EDITAL  DE  CLASSIFICAÇÃO  
PRELIMINAR  GERAL  DO  CONCURSO  01/2019,  EMITIDO  
EM  26/11/2019,  VERIFIQUEI  QUE  MINHA  NOTA  FINAL  
CONSTA  COMO  SENDO    67,10.  LENDO  O  EDITAL  
DO  CONCURSO  CITADO,  MAIS  PRECISAMENTE  EM  
SEU  CAPITULO  5-  DO  JULGAMENTO  E  NOTAS  DAS  
PROVAS  (  NA   PARTE   5.3)  DESTACA-SE   A  
FORMULA  PARA  OBTENÇÃO  DA  NOTA   DA  PROVA  
OBJETIVA  E   AO  FAZER  O  CALCULO    DE  ACORDO  
OM  MINHA  SITUAÇÃO  CONSTATEI: 
NP=  20  (MINHA   QUANT.  DE  ACERTOS)  X  100  
TOTALIZA  2000 ,  DIVIDIDO   ESSE  ULTIMO PELO  TOTAL  
DE  30  QUESTOES  RESULTA  EM  66,66...  E   
SOMANDO   ESSE   AO  VALOR  DE  0,50  DO  MEU  
TITULO  OBTEM-SE  COMO  NOTA  FINAL  67,16  E  NÃO  
67,10  COMO  O  DISPOSTO  NA  LISTA  DE  
CLASSIFICAÇÃO  JA  CITADA. 

PEDIDO SENDO   ASSIM,   SOLICITO   A   RECONTAGEM  DE  
PONTUAÇÃO  BEM   COMO  A   CORRREÇÃO  DA   
REFERIDA  LISTA..  OBRIGADO! 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Prezado(a) Candidato(a) O algarismo "100" constante na referida 
formula se refere a 100% da totalidade da pontuação que por sua 
vez é limitada a 99,90 conforme: 5.1. As provas objetivas de caráter 
classificatório e eliminatório serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 
99,90 (noventa e nove vírgula noventa) pontos. Desse modo 
estando correto o calculo aplicado de forma igualitária a todos os 
candidatos. 
 

 

  



 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1734423 

CARGO Professor PEB - I 

TIPO RECURSO Recurso contra Resultado Preliminar 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 08:57 

DESCRIÇÃO FATOS A minha pontuação de matemática está incorreta.  Foram feitos 
três acertos e a banca pontuou apenas dois. 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito por gentileza que revisem e corrijam a minha pontuação de 
classificação, pois a pontuação de matemática está errada. Eu 
acertei as questões de matemática de número 17, 18 e 20, ou seja 
três questões. Logo, essa nota teria que ser 9,99 e não 6,66 como 
foi colocada no Edital de classificação preliminar. Sendo assim a 
somatória dos pontos da minha prova é de 66,66 já que obtive 20 
acertos, com a nota de título passa a ser 67,10. 
Diante de tal constatação solicito a análise/a imagem e a 
contagem manual do cartão de resposta e  a revisão correta dos 
meus pontos. 

PEDIDO Recontagem dos pontos e correção da classificação. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Prezado(a) Candidato(a) Conforme espelho do cartão em anexo, 
não obteve êxito na questão número 20. É muito comum em 
concursos públicos enganos na hora de marcar o gabarito. Ocorre 
com frequência candidatos que marcam suas alternativas no 
caderno de questões porém ao passar para o cartão de respostas 
se equivocam marcando outra alternativa. No entanto, conforme 
Edital 4.13 Em nenhuma hipótese o caderno de questões será 
considerado para correção e respectiva pontuação. 
 

 

  



 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1728497 

CARGO Professor PEB II - Geografia 

TIPO RECURSO Recurso contra Resultado Preliminar 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 21:15 

DESCRIÇÃO FATOS Não foi computado minha nota da pós graduação 

FUNDAMENTAÇÃO Entreguei o xerox do diploma de pós graduação corretamente, 
tenho o comprovante. 
Com orientação de advogado, junto com o diploma enviei uma 
cópia da certidão de casamento, já que o diploma está no nome de 
solteira.  
Não entendo porque a pontuação não foi acrescida da nota. 

PEDIDO Correção da Nota de Títulos. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. 
 
Prezado(a) Candidato(a) AS CÓPIAS DEVEM SER 
AUTENTICADAS EM CARTÓRIO. 
6.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos, de 
caráter classificatório, é facultativa e deverá ser feita no dia da 
prova, através de envelope devidamente preenchido. Ao terminar a 
prova, o candidato deverá entregar o envelope contendo as cópias, 
devidamente Autenticadas em cartório, ao Fiscal da Sala de 
Provas. O candidato que não entregar títulos não será eliminado do 
Concurso Público. 
6.12. Será de inteira responsabilidade do candidato à entrega da 
documentação referente a títulos nos termos deste Edital e seus 
anexos, sob pena de não ser considerado pela banca examinadora. 
Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem as 
exigências deste Edital e seus anexos. 

 
 
Prefeitura do Município de Cristais Paulista/SP, em 03 de dezembro de 2019. 
 
 
 

Meire Aparecida Silva Valerini 
Presidente da Comissão do Concurso Público 

 
 
 

Katiuscia de Paula Leonardo Mendes 
Prefeita Municipal. 

 

 


