
Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2020 

Município de Cascalho Rico - MG 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2043545 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/12/2020 22:56 

DESCRIÇÃO FATOS Minha nota da matéria  específica não  está  de acordo  com o meu resultado 

FUNDAMENTAÇÃO Quero que me envie a foto do meu gabarito.  

PEDIDO Recontagem de pontos. 

ANEXO CANDIDATO  

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido,  
 
após a análise do cartão com o gabarito oficial, a pontuação está de acordo. 
 
Gabarito Oficial 
DACCDCABDADACCBBADNADBAADCBACD 
Cartão reposta do Candidato 
DACCDCABDADDCADDCDNADBADACDDBD 
 
Portugues   10 acertos 10 x 3 = 30  
Atualidades 05 acertos 05 x 2 = 10 
Especificas 05 acertos 05 x 5 = 25 
 
Total geral 30 + 10 + 25 = 65 
 
totalizando 65 pontos 
 
será anexada na área do candidato o espelho do cartão. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA Não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2040413 

CARGO Motorista 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/12/2020 19:38 

DESCRIÇÃO FATOS No edital o direito de desempate o mais velho tem prioridade. 
O 12° colocado empatou nas matérias todas com o 11°Colocado e o 12° tem prioridade por 
ter mais idade. 

FUNDAMENTAÇÃO Colocação no resultado da classificação. 

PEDIDO Quero que rever a classificação. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso deferido, critério de desempate não foi realizado, 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA Não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2045737 

CARGO Vigia Noturno 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/12/2020 04:24 

DESCRIÇÃO FATOS Para o cargo de Vigia Noturno - Nível Escolar o Candidato de Inscrição: 2047702 classificado 
em 14° Lugar tem data de Nascimento: 09/01/2019 ou seja Janeiro do ano passado 

FUNDAMENTAÇÃO Para o cargo de Vigia Noturno - Nível Escolar o Candidato de Inscrição: 2047702 
classificado em 14° Lugar tem data de Nascimento: 09/01/2019 ou seja Janeiro do ano 
passado 

PEDIDO Veracidade da inscrição 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
629/2045737/0151b0f3d7f6159cc88694d7107eb5fc.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido,  
 
Estamos na fase de recurso referente ao resultado Preliminar, a correção da data de 
Nascimento o candidato poderá fazer na sua área de candidato, em dados pessoais.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2629/2045737/0151b0f3d7f6159cc88694d7107eb5fc.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2629/2045737/0151b0f3d7f6159cc88694d7107eb5fc.png
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2043537 

CARGO Professor de Pré-Escola 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/12/2020 11:42 

DESCRIÇÃO FATOS O fato que se da a solicitação deste é que a questão 21 seja anulada pois todas as respostas 
estão corretas e na questão nos pede o que não condiz. 

FUNDAMENTAÇÃO Todas as alternativas se fundamentadas na LDB estão corretas sendo assim a questão não 
tem resposta. 

PEDIDO Anulação, fundamentação teórica em anexo.  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
629/2043537/1818eee2ead1faa1462cedeb03e93e2b.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA estamos na fase do resultado preliminar, a fase dos recursos do gabarito preliminar já 
finalizou e já teve as respostas, 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2045605 

CARGO Motorista 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2020 11:58 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito a recontagem dos meus pontos, não está de acordo com a minha marcação 

FUNDAMENTAÇÃO Ao conferir o gabarito rascunho, foi identificado que a minha pontuação não está de acordo 

PEDIDO Recontagem dos pontos e envio do espelho do meu cartão resposta 

ANEXO CANDIDATO  

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso deferido, ao analisar o cartão resposta do candidato, não estava bem preenchido 
dificultando a leitura, pontuação corrigido no resultado oficial 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA Não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2040295 

CARGO Professor de Pré-Escola 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/12/2020 21:11 

DESCRIÇÃO FATOS Interposição pelo fato de ter entrado com recurso contra gabarito preliminar, solicitação 
deferida, porém não foi mudado no gabarito oficial, interferindo assim no resultado preliminar, 
descrevo na fundamentação do pedido. 

FUNDAMENTAÇÃO Solicitei recurso quanto a questão 12, minha solicitação foi deferida como mostra no anexo, 
mas no gabarito oficial não foi corrigido, interferindo assim no resultado. O enunciado pede a 
questão correta e estão corretas as opções A, B e C, porém a questão deve ser anulada 
como vocês mesmo responderam na minha solicitação. 
O mesmo aconteceu com a questão 24, onde foi deferido, mas não foi corrigido no gabarito 
oficial, interferindo assim no resultado preliminar, como mostra no anexo. 
Na questão 24, o gabarito Preliminar colocou como certo a alternativa B(V V V F V F V). 
Porém a primeira alternativa é falsa porque o psicólogo e pesquisador da infância, Jean 
Piaget, elencou 4 fases do desenvolvimento infantil sendo a sensório motor de 0 a 2 anos. E 
na alternativa está que o período sensório motor é de 2 a 3 anos, então a primeira alternativa 
é falsa, o gabarito está errado. Alternativa correta letra D, como vocês mesmo me deram a 
resposta no deferimento do pedido. 
 

PEDIDO Peço a anulação da questão 12, a verificação e correção da questão 24, e a recontagem dos 
pontos quanto a minha prova de atualizações, porque na minha contagem tirei 14 pontos e de 
acordo com o resultado preliminar somente 10 pontos. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
629/2040295/26552a4d8ee70bdf5ce523f77a1a4cd1.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Deferido, 
 
recontagem dos pontos 64 pontos, 
 
Caso a candidata queira o espelho do cartão resposta poderá ser solicitado, nos 
encaminhando um E-mail 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA Não 

ANEXO Sem anexo 
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Concurso Público - 001/2020 

Município de Cascalho Rico - MG 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2040478 

CARGO Oficial Administrativo 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/12/2020 19:54 

DESCRIÇÃO FATOS Recontagem de pontos e alteração de classificação 

FUNDAMENTAÇÃO Verifiquei o resultado preliminar da Prefeitura de Cascalho Rico MG para o cargo de Oficial 
Administrativo o qual fui classificada em sexto lugar com 85 pontos. Entrei com recurso com 
uma questão de Língua Portuguesa o mesmo foi deferido, mas observei que os pontos não 
foram atribuídos a minha nota. A nota atual é 85 pontos, mas com a questão de número 4 de 
Língua Portuguesa que foi anulada a nota aumentaria para 88 pontos. 
Conforme subitens 3.4 do Edital de Abertura n° 001/2020, se da análise do recurso resultar 
anulação de questão (questões), os pontos referentes à (s) mesma(s) será (serão) 
atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Com base nessa 
informação, solicito recontagem de pontos e alteração da classificação. 
 
  
 

PEDIDO Solicito a recontagem de pontos, à alteração de 85 para 88 pontos pois devido a anulação da 
questão 04 de Língua Portuguesa eu terei atribuição de 3 pontos na referente nota da prova. 
Assim solicito também alteração na classificação. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recuso deferido,  
 
após a análise, e recontagem de todos os pontos referente ao cargo,  
 
pontuação correta, 88 pontos 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA Não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2043591 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/12/2020 09:43 

DESCRIÇÃO FATOS MINHA NOTA NAO CONFERE COM A DO GABARITO. 
CARGO SERVICOS GERAIS  

FUNDAMENTAÇÃO MINHA NOTA E MAIOR DO QUE A DO RESULTADO COLOCADO NO CONCURSO, EU 
PASSEI E NO CONCURSO ESTA COMO REPROVADO. 
CARGO- SERVICOS GERAIS  
 

PEDIDO EU PASSEI NO CONCURSO ESTA QUE EU ESTOU REPROVADA TIREI 75 E NO 
CONCURSO ESTOU COM 51 ARRUMEM POR FAVOR.... 
CARGO SERVICOS GERAIS  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado Candidato vamos a Análise do seu cartão resposta junto com o marcado no seu 
cartão resposta. será anexado o espelho do seu cartão resposta. 
 
Do Gabarito Oficial 
Auxiliar de Serviços Gerais 
CBACDBNACDCCNBABCBDACADCNABCAD 
 
Respostas do Cartão do Candidato 
CBACDAAACCCCBBCCCBDABAADDABBAD 
 
Português 8 acertos 
Atualidade 8 acertos 
Especificas 6 Acertos, 
Total 70 pontos 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA Não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2040525 

CARGO Professor de Pré-Escola 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/12/2020 21:39 

DESCRIÇÃO FATOS Esta examinanda no dia 1412/2020 às 11h15min, interpôs recurso contra gabarito preliminar 
solicitando alteração de alternativa correta da questão 7 prova 1, que foi devidamente 
protocolado conforme as exigências deste edital. O respeitável examinador em acertada 
decisão deu provimento ao recurso para corrigir o gabarito modificando a alternativa correta 
de A para B (em anexo). 
 
Muito embora esta candidata tenha obtido êxito em recurso contra gabarito preliminar, esta 
questão não fora contabilizada a sua nota final no resultado preliminar publicado no dia 
17/12/2020.  
 

FUNDAMENTAÇÃO Busca esta Examinanda exercer o seu direito subjetivo de candidata aprovada dentro do 
número de vagas, visto que a questão não contabilizada a sua nota final possui peso 3, o 
que a levaria a acessão de 5º colocada para 3º, uma vez que sua nota de 81 pontos com o 
devido acréscimo passaria a ser de 84.  
 
Por erro meramente contábil esta candidata, deixou de exercer seu direito subjetivo a uma 
vaga em cargo público para ter mera expectativa de direito, considerando que foram 
publicadas apenas 4 vagas para o cargo de professor de pré-escola.  
  
Como medida de justiça, requer-se a adição de três pontos já deferidos e reconhecidos em 
recurso contra gabarito preliminar a sua pontuação final. 

PEDIDO Recontagem dos pontos 
 
Diante do exposto, digna-se está Douta Banca para dar provimento ao recurso contra 
resultado preliminar de concurso público, para contabilizar três pontos já deferidos na questão 
de 07 da prova 01, alterando pontuação de 81 para 84, e classificação de 5º para 3º lugar, 
conforme os critérios de avaliação e desempate previstos no edital. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
629/2040525/b5ec0dfddf6a35d9241951a68d817552.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recontagem dos pontos,  
 
Recurso Deferido, ao analisar o cartão resposta do candidato por uma inconsistência no 
sistema, a pontuação do candidato foi para 84 pontos,  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA Não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2046123 

CARGO Vigia Noturno 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/12/2020 11:09 

DESCRIÇÃO FATOS A nota de raciocínio lógico foi zerada. A mesma foi corrigida com o gabarito tendo obitido 48 
pontos. 

FUNDAMENTAÇÃO Gostaria que fosse revisada essas questões. Fui prejudicado com o resultado. 

PEDIDO Venho através deste, solicitar a recontagem dos pontos de raciocínio lógico. Tenho certeza 
quanto ao meu resultado. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso acolhido, o cartão do candidato não estava bem preenchido, dificultando a leitura do 
cartão resposta, pontuação corrigida,  
 
41 Pontos 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA Não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2047688 

CARGO Gestor de Bens Patrimoniais 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/12/2020 10:53 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito a recontagem da minha pontuação, a minha nota correta e 93 pontos, solicito acesso 
ao meu espelho do meu cartão resposta, para analisar, 

FUNDAMENTAÇÃO recontagem dos pontos e distribuição da minha nota, 

PEDIDO Solicito a recontagem da minha pontuação, não está de acordo com a minha conferencia, no 
gabarito rascunho 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso deferido, após análise do cartão resposta, a pontuação será corrigida e publicada no 
resultado oficial.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2041411 

CARGO Vigia Noturno 

TIPO RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/12/2020 19:50 

DESCRIÇÃO FATOS A respeito da minha nota. 

FUNDAMENTAÇÃO Fiz um pedido dentro do prazo interpondo a questão 23 da minha prova. Pois a mesma 
encontra-se incoerente o que me levou a não marcar a resposta do gabarito. 

PEDIDO Anulação de questão.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido,  
 
estamos na fase de recursos referente ao resultado Preliminar,  

QUEM RESPONDEU  
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CANDIDATO LEU RESPOSTA Não 

ANEXO Sem anexo 
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Recurso Solicitado por E-mail 

 

Minha inscrição é 2044177. 
 
Desde já agradeço. 
 
Leicarla Nascimento. 
 

Em seg, 21 de dez de 2020 20:33, CONTATO <contato@asectta.com.br> escreveu: 
Prezada Candidata,  
Boa noite,  
 
no momento estamos realizando a análise de alguns recursos, passe seus dados código de inscrição, para 
que possamos analisar a sua pontuação, junto com os demais, 
 
 
Resposta recurso, 
 
Analisado o cartão da candidata, recurso deferido, pontuação corrigida para 51 pontos, encaminhado em anexo o espelho do 
cartão resposta para o candidato,  
 
 
Obs. Após análise dos recursos referente ao resultado preliminar, solicita-se uma recontagem dos pontos e distribuição das notas. 
 

Bom dia ! 
 
Favor corrigir minhas questões , pois foram  7 acertos e 1 nulo em portugues totalizando 16 questões , sendo que 
vcs  publicaram 14 pontos . 
Favor corrigir . 
 
Abraao ferreira Dias  
Cpf ********611 
Inscrição 2040762 
  
 
Recurso deferido, pontuação corrigido do candidato 


