CONCURSO PÚBLICO DE ITAPURANGA/GO
Lista de recursos - Edital  - 001/2015

RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
112538
CARGO
Agente de Serviços Gerais
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
07/04/2016 22:03
PROVA
1
QUESTÃO
1
DESCRIÇÃO
                 RECURSO  CONTRA RESULTADO PRELIMINAR  ,eu ANA LUCIA MENDES RIBEIRO venho por meio deste pedir alteração ,pois estou sitada como ausente ,sendo que estive presente na prova ,tenho a mesma em mãos com meu nome e dados .Tenho como prova meu nome sitado em ata por duas vezes ,no momento de abertura de prova e depois na reclamação do conteudo de uma questão  ,aguardo resposta.Desde ja obrigado pela atenção.  ANA LUCIA MENDES RIBEIRO                                                                                                                                                                                                              
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Será feita correção.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
119637
CARGO
Agente de Serviços Gerais
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
07/04/2016 15:30
PROVA
1
QUESTÃO
33
DESCRIÇÃO
A questão 33 foi anulada, portanto há candidato que pontuou 40 pontos em conhecimento especifico.
Eu fiz 32 pontos e não ganhei a questão 33, pois era para eu ficar com 36 pontos em conhecimentos específicos, no total pontuaria 94 pontos.
Portanto agardo resposta da comissao do concurso.
Bruna Rafaela Aparecida Ferreira.
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Improcedente. 7 acertos + ponto da questão anulada. Segue cópia do cartão resposta.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
112357
CARGO
Agente de Serviços Gerais
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
07/04/2016 23:36
PROVA
1
QUESTÃO
39
DESCRIÇÃO
   RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DO CONCURSO E A QUESTÃO 39 DA PROVA DE SERVIÇOS GERAIS . EU EDINA NUNES MOREIRA ao realizar a prova observei na questão 39 irregularidades quanto à ordem das alternativas , sendo inexistente a alternativa \'\'b\'\' e em duplicidade a alternativa \'\'d\'\',dessa forma fiquei em duvida ao marcar o gabarito, decidi marcar portanto , a alternativa \'\'c\'\', a qual foi demonstrada como correta no gabarito preliminar , no entanto no gabarito definitivo a questão número 39 obteve alteração para marcar como correta a alternativa \'\'b\'\',como já falado essa alternativa é inexistente , gerando prejuízos a uma grande parcelas de candidatos ,haja vista gerar completa e razoável dúvida quanto à marcação do gabarito, além disso o gabarito definitivo publicado pela banca não propicia a impetração de recurso, dessa forma eu e demais  candidatos fomos prejudicados  pela falta de coerência da banca e manifesto pela necessária anulação da questão 39 da prova de agente de serviços gerais , recorrendo á equipe da banca por providências.\'\' 
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
O presente recurso não é próprio para tratar de questão do gabarito, essa fase ja foi ultrapassada.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
112555
CARGO
Agente de Serviços Gerais
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
07/04/2016 22:36
PROVA
1
QUESTÃO
1
DESCRIÇÃO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR                 Venho atraves deste pedir a verificação da minha situação no concurso estou classificado em 29 ,SENDO QUE ESTOU ESCRITO COM PNE ,tanto no cadastro como na escrição ,protocolei na prefeitura o atestado medico da deficiencia junto a prefeitura de Itapuranga no dia 16-09-2015 ,tenho em mãos o protocolo n.001999-2015,que entreguei e protocolei o mesmo conforme exige o edital .Vale lembrar que ja fiz concurso por varias bancas EX; IBEG ,ITAME  ,em todos eles fui colocado como manda o edital PNE. Vale lembrar que e lei e sendo que das 10 vagas para o meu cargo 1 e para portador PNE ,ISTO E LEI E ESTA SITADO NO EDITAL ,aguardo verificação e regularização da minha situação sendo que meu nome assim como os dos demais PNE teriam que estar em relação separada ,agaurdo resposta 
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Será publicado resultado a parte.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
114590
CARGO
Agente de Serviços Gerais
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
07/04/2016 19:35
PROVA
1
QUESTÃO
32
DESCRIÇÃO
A questão 32 ,não seria conhecimentos gerais?Onde existe ligação com conhecimentos específicos? Obrigado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Recurso intempestivo, a fase dos Recursos contra as questões de prova já foi concluída, estamos na fase dos Recursos contra o resultado preliminar, 
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
116038
CARGO
Agente de Serviços Gerais
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
08/04/2016 15:01
PROVA
1
QUESTÃO
1
DESCRIÇÃO
REVISÃO DA NOTA DA PROVA POIS EU ERREI APENAS UMA QUESTÃO DA ESPECIFICA DE NUMERO 40 ESTA FALTANDO 8 PONTOS. 
TERIA COMO VOCÊS COLOCASSE A FOLHA DE RESPOSTA  PRA MIM. MINHA PROVA  ESTA EM MÃOS E NÃO TEM COMO TER MARCADO 3 ERRADA, POIS A QUE EU ERREI EU COLOQUEI ERRADA DESDE A PRIMEIRA VEZ.  A QUESTÃO ANULADA TODOS QUE ERROU GANHOU NELA.
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Não procede, ficaram erradas as questões 34, 39 e 40. Você acertou 06 questões e ganhou ponto de mais uma, que foi anulada.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
124885
CARGO
Motorista – Categoria D 
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
08/04/2016 09:41
PROVA
1
QUESTÃO
1
DESCRIÇÃO
Ola bom dia,no resultado preliminar de voces minha pontuacao atingiu 80 pontos,mas estou com caderno de respostas comigo fiz a correcao e minha pontuacao atingiu 86 pontos,queria uma explicacao do por que?
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
O seu recurso não procede, visto que conferindo o cartaõ de respostas, confirmamos o resultado publicado de 80 pontos. Foi marcada a opção errada nas questões de nr. 09,23,31,32,37 e 39.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
116035
CARGO
Professor III (Artes )
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
08/04/2016 08:09
PROVA
1
QUESTÃO
40
DESCRIÇÃO
Solicito revisão na minha contagem de pontos na prova de conhecimento específico e também quero ver meu cartão-resposta.
ANEXO CANDIDATO
http://areadocandidato.com.br/midias/recursos/297/116035/recurso.pdf

Dados da resposta
RESPOSTA
Não procede. 06 acertos conforme cópia do cartão que segue em anexo.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
115768
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
08/04/2016 15:55
PROVA
1
QUESTÃO
1
DESCRIÇÃO
Na questão de número 01, a candidata assinalou a opção \"d\" (conforme cópia da prova anexa), tendo o gabarito oficial indicado a opção \"d\" como correta (conforme cópia anexa). Porém, a referida questão não foi contabilizada na pontuação final da candidata.
Em razão disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a questão seja contabilizada na pontuação final da candidata.
Requer ainda, a apresentação da fotocópia do cartão-resposta , conforme disposto no item 13.8 do edital. 
ANEXO CANDIDATO
http://areadocandidato.com.br/midias/recursos/297/115768/Prova.pdf

Dados da resposta
RESPOSTA
Improcedente . A opção correta e a letra "D" e opçao escolhida foi a "C".
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
115768
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
08/04/2016 16:14
PROVA
1
QUESTÃO
3
DESCRIÇÃO
Na questão de número 03, a candidata assinalou a opção \\\"a\\\" (conforme cópia da prova anexa), tendo o gabarito oficial indicado a opção \\\"a\\\" como correta (conforme cópia anexa). Porém, a referida questão não foi contabilizada na pontuação final da candidata. 
Em razão disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a questão seja contabilizada na pontuação final da candidata. 
Requer ainda, a apresentação da fotocópia do cartão-resposta , conforme disposto no item 13.8 do edital. 
ANEXO CANDIDATO
http://areadocandidato.com.br/midias/recursos/297/115768/Prova.pdf

Dados da resposta
RESPOSTA
Improcedente. A resposta correta da questão 3 é a opção "A" e a opção foi a "B"
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
115768
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
08/04/2016 16:16
PROVA
1
QUESTÃO
4
DESCRIÇÃO
Na questão de número 04, a candidata assinalou a opção \\\"c\\\" (conforme cópia da prova anexa), tendo o gabarito oficial indicado a opção \\\"c\\\" como correta (conforme cópia anexa). Porém, a referida questão não foi contabilizada na pontuação final da candidata. 
Em razão disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a questão seja contabilizada na pontuação final da candidata.
Requer ainda, a apresentação da fotocópia do cartão-resposta , conforme disposto no item 13.8 do edital. 
ANEXO CANDIDATO
http://areadocandidato.com.br/midias/recursos/297/115768/Prova.pdf

Dados da resposta
RESPOSTA
Recurso improcedente
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
115768
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
08/04/2016 16:19
PROVA
1
QUESTÃO
7
DESCRIÇÃO
Na questão de número 07, a candidata assinalou a opção \\\"c\\\" (conforme cópia da prova anexa), tendo o gabarito oficial indicado a opção \\\"c\\\" como correta (conforme cópia anexa). Porém, a referida questão não foi contabilizada na pontuação final da candidata. 
Em razão disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a questão seja contabilizada na pontuação final da candidata. 
Requer ainda, a apresentação da fotocópia do cartão-resposta , conforme disposto no item 13.8 do edital. 
ANEXO CANDIDATO
http://areadocandidato.com.br/midias/recursos/297/115768/Prova.pdf

Dados da resposta
RESPOSTA
Recurso Improcednte
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
115768
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
08/04/2016 16:21
PROVA
1
QUESTÃO
8
DESCRIÇÃO
Na questão de número 08, a candidata assinalou a opção \\\"a\\\" (conforme cópia da prova anexa), tendo o gabarito oficial indicado a opção \\\"a\\\" como correta (conforme cópia anexa). Porém, a referida questão não foi contabilizada na pontuação final da candidata. 
Em razão disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a questão seja contabilizada na pontuação final da candidata.
Requer ainda, a apresentação da fotocópia do cartão-resposta , conforme disposto no item 13.8 do edital. 
ANEXO CANDIDATO
http://areadocandidato.com.br/midias/recursos/297/115768/Prova.pdf

Dados da resposta
RESPOSTA
Recurso improcedente!
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
115768
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
08/04/2016 16:23
PROVA
1
QUESTÃO
9
DESCRIÇÃO
Na questão de número 09, a candidata assinalou a opção \\\"c\\\" (conforme cópia da prova anexa), tendo o gabarito oficial indicado a opção \\\"c\\\" como correta (conforme cópia anexa). Porém, a referida questão não foi contabilizada na pontuação final da candidata. 
Em razão disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a questão seja contabilizada na pontuação final da candidata. 
Requer ainda, a apresentação da fotocópia do cartão-resposta , conforme disposto no item 13.8 do edital. 
ANEXO CANDIDATO
http://areadocandidato.com.br/midias/recursos/297/115768/Prova.pdf

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme  o gabarito de resposta vc. acertou na prova de Português 5 questões recebendo a nota 10.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
115768
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
08/04/2016 16:25
PROVA
1
QUESTÃO
10
DESCRIÇÃO
Na questão de número 10, a candidata assinalou a opção \\\"d\\\" (conforme cópia da prova anexa), tendo o gabarito oficial indicado a opção \\\"d\\\" como correta (conforme cópia anexa). Porém, a referida questão não foi contabilizada na pontuação final da candidata. 
Em razão disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a questão seja contabilizada na pontuação final da candidata. 
Requer ainda, a apresentação da fotocópia do cartão-resposta , conforme disposto no item 13.8 do edital. 
ANEXO CANDIDATO
http://areadocandidato.com.br/midias/recursos/297/115768/Prova.pdf

Dados da resposta
RESPOSTA
Improcedente, houve 05 acertos, contando com a questão nr.10, portanto 10 pontos. Segue cópia cartão.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
123513
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
07/04/2016 16:37
PROVA
1
QUESTÃO
20
DESCRIÇÃO
Vem respeitosamente solicitar  a análise e revisão do cartão resposta principalmente nas questões  de Língua Portuguesa e Matemática. Na minha prova ( minhas anotações), nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática ( questões de 1 a 20) marquei mais pontos que apresentados no resultado preliminar. Sendo assim peço a revisão do meu cartão resposta nas disciplinas citadas acima e consequentemente de minha pontuação (Colocação).
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Estão com as opções incorretas as questões de nr. 01,02,03,06,08,09,12,15 e 16, sendo atribuídas notas; Porutguês-12 pontos e Matemática-06 pontos.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
123513
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
07/04/2016 16:37
PROVA
1
QUESTÃO
20
DESCRIÇÃO
Vem respeitosamente solicitar  a análise e revisão do cartão resposta principalmente nas questões  de Língua Portuguesa e Matemática. Na minha prova ( minhas anotações), nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática ( questões de 1 a 20) marquei mais pontos que apresentados no resultado preliminar. Sendo assim peço a revisão do meu cartão resposta nas disciplinas citadas acima e consequentemente de minha pontuação (Colocação).
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Estão com as opções incorretas as questões de nr. 01,02,03,06,08,09,12,15 e 16, sendo atribuídas notas; Porutguês-12 pontos e Matemática-06 pontos.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
120333
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
DISCIPLINA
Não possui disciplina
DATA DE SOLICITAÇÃO
07/04/2016 18:37
PROVA
1
QUESTÃO
2
DESCRIÇÃO
Boa noite, enviei um email, no entanto como agora tem essa opção de recurso no resultado, venho através desse pedir para que revejam minha pontuação de português. Consta no resultado 16 pontos e deveria ser 18, pois acertei 9 questões. Peço que me enviem por email o espelho do gabarito.Aguardo resposta. Atenciosamente, Tátila Roberta Sousa Santos Silva.
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Não procede. Verificando o cartão observou-se que o resultado é o mesmo divulgado, sendo 8 acertos, constatado erro nas questões 1 e 7.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo




