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Dados da solicitação 1 

INSCRIÇÃO 793466 

CARGO Agente de Controle Operacional e Administrativo 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DESCRIÇÃO FATOS Por não concordar com diversas correções da prova, venho por meio deste solicitar uma nova 
correção da Prova Prática com base nos quesitos listados abaixo. 

FUNDAMENTAÇÃO Logo no item "CABEÇALHO", foi indicado o seguinte erro: "S/ caixa de texto inserida". A 
referida caixa de texto foi inserida corretamente, pois é dessa maneira que o programa Word 
executa a opção de inserção de cabeçalho. Não é possível inserir tal item sem a devida caixa 
e texto. Ainda no item cabeçalho, o examinador indicou como erro: "S/ formatação do 
cabeçalho". Discordo de tal correção pelo mesmo motivo citado acima que as configurações e 
formatações referentes ao cabeçalho foram inseridas no momento da criação do mesmo, 
dentro de todos as formatações exigidas no caderno de prova. 
No ítem "TÍTULO", consta: "Não há espaço antes do título". Em nenhum item do caderno de 
prova exige-se o dito espaço antes do título, sendo que foram observadas todas as 
formatações necessárias para o mesmo. 
Na "TABELA" consta "Não centralizado H/V". Concordo que a referida tabela não está 
centralizada horizontalmente conforme o solicitado, mas pode-se notar que a mesma está 
totalmente centralizada na vertical, pela qual peço reavaliação. 
No "GRÁFICO" consta como "Gráfico não segue o Padrão/Modelo" tenho que discordar pois 
foi inserida um gráfico do tipo Colunas Agrupadas conforme solicitado, sendo que não tem 
outro modelo de gráfico que seja parecido ou igual ao do referido modelo/padrão. 
Consta ainda as marcações "Sem Local e Data" e "Sem nome". Como observa-se na tabela de 
correções no item III - A Qualidade do material/produção finalizado, destaca-se que não foram 
computados pontos nos quesitos: "Inseriu o local e data"; "Inseriu o nome completo" e 
"Imprimiu o arquivo", logo, os ditos erros observados não podem ser computados, pois não se 
pode corrigir algo que não foi feito ou seja, punição dupla pelo mesmo erro apontado, sendo 
que ainda conta no item V - A completa execução da tarefa estipulada, também não foram 
computados os devidos pontos, por estar incompleta a tarefa, considerando-se abusivo o 
desconto de pontos pelos ditos erros hora apresentados.  

PEDIDO Com isso, solicito uma nova correção da prova na íntegra e a nova recontagem dos pontos. 
Ademais, com base nos princípios constitucionais que me são concedidos, baseado no fato: 
O concurso publico objetivará a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e 
a selecionar o candidato mais apto ao ingresso no serviço público e será processado , em todas 
as suas fases, em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da seleção objetiva. da 
competitividade, da improbidade administrativa e dos que lhe são correlatos; e ainda: 
À banca realizadora do concurso é obrigatório o fornecimento ao interessado, a requerimento 
escrito deste, de informação ou certidão de ato ou omissão relativa à fase finda do certame. O 
atendimento do requerimento de que trata este artigo configura ato de autoridade pública para 
todos os fins. Configura ilícito administrativo grave: I - a negativa de prestação de informação ou 
de fornecimento de certidão; II - o atendimento incompleto ou intempestivo do requerimento; III 
- a prestação de informação ou expedição de certidão falsa. 
Haja vista todos os itens acima citados, Requiro a imediata abertura e exposição pública da 
correção das provas práticas de todos os candidatos avaliados para que seja demonstrado a 
clareza e igualdade nas correções e ainda para que não restem duvidas quanto ao não 
favorecimento de nenhum candidato participante do certame. Certo de contar com a aprovação 
integral dos meus pedidos hora solicitados, peço deferimento deste. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 1 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Análise com imagens em anexo. 
 
O caderno de Prova Prática traz a seguinte obrigação de formação: 
 
“”INSERIR CABEÇALHO E RODAPÉ: Inserir caixa de texto, sem contorno, centralizada, altura 
2,5 cm e largura 12 cm, com os dizeres (texto) conforme Modelo, em Fonte tamanho 12, 
Negrito, Sublinhado, Letras Maiúsculas, texto alinhado no meio e centralizado. Insira o “número 
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de pagina” no canto inferior direito no fim da pagina.”” 
 
A inserção da Caixa de texto é uma atividades prevista na avaliação, sendo que para inseri-la 
o(a) candidato(a) precisa demonstrar o domínio do uso do aplicativo. Para inserir a caixa de 
texto é necessário, ir até a ABA – “INSERIR” e selecionar a ferramenta “CAIXA DE TEXTO” e 
formata-la conforme apresentado no Caderno de Prova. 
  
Em relação ao questionamento ao item de avaliação que apresentou "Não há espaço antes do 
título", trata-se de uma afirmação, haja visto que o(a) candidato(a) incluiu um espaço onde não 
deveria existir. 
 
“Insira na primeira linha o TÍTULO conforme Modelo – Fonte tamanho 12, Negrito, letras 
Maiúsculas, texto centralizado.” 
 
A Avaliação "Não centralizado H/V" refere-se ao texto inserido nas células da Tabela e não ao 
alinhamento da tabela. 
 
 Com relação ao Gráfico "Gráfico não segue o Padrão/Modelo" tal observação 
feita pelo avaliador refere-se não ao tipo de Gráfico e sim a sua formatação: Tamanho 8 cm x 16 
cm – tamanho e tipo da fonte, Informação contidas no gráfico e excesso de espaço de colunas 
gráficas. 
 
 Todas as falhas, erros ou procedimentos inadequados receberam pontos 
negativos durante a avaliação para cada erro de gramática/ortográfica e/ou formatação, ou 
seja, o não cumprimento das etapas previstas no Caderno de Prova, seguindo o Modelo Padrão 
de relatório, receberiam pontuação negativa para cada procedimento divergente ao 
estabelecido, resultado no desconto das notas pontuadas.  O Item V da avaliação – Completa 
execução da tarefa estipulada, refere-se a todas as etapas do processo de avaliação, não 
sendo pontuada nota positiva o(a) candidato(a) que não tenha cumprido todas as etapas da 
avaliação.  
 
Todas as etapas e fase do referido Processo de Seleção foram amplamente divulgados e 
publicados, garantindo o direito ao acesso de informações e a transparência dos atos. Todas as 
contra provas foram garantidas, através das fases de Recursos a todos os candidatos 
indistintamente. Todos os arquivos estão disponíveis para qualquer cidadão interessado, junto 
aos arquivos da SAATE e nos Site oficiais do Processo, conforme capacidade de 
operacionalização dos mesmos. 
Pelos motivos acima apresentados, somo pelo INDEFERIMENTO do recursos. 
 

 

Dados da solicitação 2 

INSCRIÇÃO 805195 

CARGO Agente de Controle Operacional e Administrativo 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DESCRIÇÃO FATOS O fato ocorrido é a subjetividade da avaliação. 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito um esclarecimento sobre a metodologia de avaliação adotada, bem como o resultado 
final. Pois todo o processo da avaliação pratica está caracterizado por métodos subjetivos 
(orientações puramente orais). Resultados finais com varias notas zeradas sem os devidos 
motivos apresentados.  

PEDIDO Solicitação de esclarecimento para compreender de fato o que levou ao resultado apresentado.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 2 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. A metodologia utilizada para avaliação dos candidatos 
foram amplamente divulgadas e transmitidas de forma clara e objetiva para todos os candidatos 
através dos Editais e do Caderno de Prova. No Edital 001/2017 estabelece que a prova prática 
para o referido cargo se dará pela verificação do conhecimento prático na elaboração de 
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relatórios, planilhas, gráficos e textos, através do uso de computador, seguindo orientações 
estabelecidas no Caderno e Prova Prática, sendo avaliada a Habilidade no uso dos 
equipamentos, a organização do ambiente de trabalho, a qualidade do material/produção 
finalizado, utilização do tempo e completa execução da tarefa estipulada. O Edital 008/2018, 
por sua vez, afirma ainda que a avaliação consistirá na verificação do conhecimento prático na 
elaboração de relatórios, planilhas, gráficos e textos, através do uso de computador, seguindo 
orientações estabelecidas no Caderno e Prova Prática, sendo avaliado a Habilidade no uso dos 
equipamentos, a organização do ambiente de trabalho, a qualidade do material/produção 
finalizado, utilização do tempo e completa execução da tarefa estipulada. A atividade a ser 
aplicada aos candidatos será a elaboração de um relatório técnico, através de computador 
desktop com sistema operacional Microsoft Windows utilizando das ferramentas do Aplicativo 
da Microsoft WORD e EXCEL, conforme as orientações a serem apresentados no Caderno da 
Prova Prática. Além das instruções já citadas, haviam ainda as contidas no Caderno de Provas 
de cada candidato que em hipótese alguma geravam dúvidas. 
 
Sobre o critério para contabilização das notas e efetivação dos descontos é de se mencionar 
que os candidatos foram avaliados negativamente em função das faltas, erros, ou 
procedimentos inadequados cometidos durante todas as etapas do exame. Fica esclarecido o 
método para obtenção da nota final da Prova Prática, mediante a aplicação da seguinte formula: 
NFPP = (NP – PN) 
Onde:  
NFPP = Nota Final da Prova Prática 
NP = Nota Pontuada  
PN = Descontos dos pontos negativos  
 
O excessivo resultado de notas negativas se dá exclusivamente por desatenção ao critério de 
formatação, ortografia e gramática estabelecido no Edital. 
 
Sendo assim, julgo INDEFERIDO o recurso, nos termos consignados acima. 

 

Dados da solicitação 3 

INSCRIÇÃO 841291 

CARGO Agente de Controle Operacional e Administrativo 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DESCRIÇÃO FATOS Na correção da minha prova no item III o último quesito imprimiu o arquivo está como não perdi 
0,40 mais foi impresso tanto que a prova esta em anexo á correção e assinado ... 
Gostaria de saber se coloquei o gráfico e tabela porque minha avaliação foi tão negativa 
gostaria de uma justificativa á mais do que somente a correção da minha prova e pedir que 
fosse corrigida novamente.. 

FUNDAMENTAÇÃO Na correção da minha prova no item III o último quesito imprimiu o arquivo está como não perdi 
0,40 mais foi impresso tanto que a prova esta em anexo á correção e assinado ... 
Gostaria de saber se coloquei o gráfico e tabela porque minha avaliação foi tão negativa 
gostaria de uma justificativa á mais do que somente a correção da minha prova e pedir que 
fosse corrigida novamente.. 

PEDIDO Peço que seja corrigido minha nota em primeira instante no item III da correção e após a nova 
correção rever se não obtive melhor nota.. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 3 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Não foi contabilizada a pontuação ao candidato(a) pela 
impressão do arquivo, haja visto que tal ação deveria ser realizada dentro do tempo previsto 
para execução da prova. A pontuação negativa se dá por faltas, erros, ou procedimentos 
inadequados, sendo descontado 0,5 (zero vírgula cinco) ponto negativo, para cada erro de 
gramática/ortográfica e/ou formatação. (serão computados no máximo 10 (dez) erros). Desta 
forma, conforme é possível verificar na avaliação do(a) candidato(a), houve mais de 10 erros de 
formatação e ortografia, sendo descontados 5.0 pontos da nota pontuada. 
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Dados da solicitação 4 

INSCRIÇÃO 798499 

CARGO Agente de Controle Operacional e Administrativo 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito que, demonstrando imparcialidade, idoneidade e que não reste a menor dúvida quanto 
ao não favorecimento de nenhum candidato, seja publicada a prova corrigida em mural público 
e online, preferencialmente, dos 15 primeiros colocados deste certame. Para conhecimento e 
aprovação de todos os demais participantes do certame. 
Além disso, solicito a reavaliação de alguns tópicos da avaliação da Prova Prática, por ter uma 
dupla interpretação e não terem sido descritos e explicados de forma clara e objetiva tanto no 
edital quanto no dia da respectiva avaliação. Fundamentada no Art. 17 descrito pelo Congresso 
Nacional: Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a 
possibilitar ao candidato a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do 
estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerado o nível de 
escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 

FUNDAMENTAÇÃO Primeiramente, observando o Art. 5° da Constituição Federal, o concurso público objetivará 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar o candidato mais 
apto ao ingresso no serviço público e será processado, em todas as suas fases, em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da eficiência, da seleção objetiva, da competitividade, da probidade 
administrativa e dos que lhes são correlatos. Por isso da solicitação da publicação da prova 
corrigida em mural público e online, preferencialmente, dos 15 primeiros colocados deste 
certame. Para o conhecimento e aprovação de todos os demais participantes do certame. 
Complementando, que o Congresso Nacional dispõe sobre as normas gerais relativas a 
concursos públicos. O Congresso Nacional decreta o seguinte: 
Art. 3º À banca realizadora do concurso é obrigatório o fornecimento ao interessado, a 
requerimento escrito deste, de informação ou certidão de ato ou omissão relativa à fase finda 
do certame. 
§ 1º O atendimento do requerimento de que trata este artigo configura ato de autoridade 
pública para todos os fins. 
§ 2º Configura ilícito administrativo grave: 
I – a negativa de prestação de informação ou de fornecimento de certidão; 
II – o atendimento incompleto ou intempestivo do requerimento; 
III – a prestação de informação ou expedição de certidão falsa. 
Art. 4º Todos os atos relativos ao concurso público são passíveis de exame e decisão judicial, 
especialmente: 
I – os que configurem erro material do edital ou seu descumprimento; 
(...) 
IV – os que vinculem critério de correção de prova ou de recurso à correção de prova; 
V – os relativos ao sigilo, à publicidade, à seletividade e à competitividade; 
VI – os decisórios de recursos administrativos impetrados contra gabarito oficial. 
 
Além disso, tanto o edital como a própria aplicação da prova prática não foram esclarecidas 
em sua totalidade. Por exemplo:  
- os itens sobre a organização do ambiente de trabalho: não foi explicado o que se tratava na 
avaliação deste tópico, sendo que o tema "organização de trabalho" é muito amplo. Objeto em 
cima da mesa? Mas nenhum momento foi esclarecido que não poderia ter uma caneta ou 
documento na mesa, até porque não havia uma gaveta ou porta caneta para colocarmos estes 
objetos, e seguir os critério de avaliação do tópico de organização do trabalho desta prova 
prática. 
- sobre a impressão da prova prática - não foi informado que seria descontado pontos dos 
candidatos que não imprimissem o conteúdo dentro do prazo estipulado para a prova. Diz-se 
que "poderia"ser impresso, não que seria uma "exigência" da avaliação"; 
- os tópicos IV e V também não foram esclarecido e os mesmos têm dupla interpretação: no IV, 
sobre a utilização do tempo, o critério é se o candidato desenvolveu toda a atividade  dentro 
do tempo previsto, porém não especifica que essa atividade será avaliada em toda as 
exigências de formatação e conteúdo, ou apenas no que já foi avaliado no tópico III. E por 
último, o tópico V, avalia a completa execução da tarefa proposta, se o candidato conseguiu 
concluir todas as etapas, e isso fica com uma dupla interpretação também: o candidato 
executou a tarefa de acordo com a avaliação do tópico III? Ou ele teria que realizar a prova 
totalmente de acordo com a formatação e conteúdo exigido no Caderno de Prova Prática? Ou 
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ainda, temos um duplo desconto, pois se o candidato não conseguiu finalizar a prova dentro do 
prazo estipulado, é óbvio que ele não concluiu todas as etapas da prova. 
Tudo isso se fundamenta no Art. 5º estabelecida pelo Congresso Nacional (2003), que: 
O edital é vinculante da administração pública e de cumprimento obrigatório, devendo ser 
redigido de forma "clara e objetiva", de maneira a possibilitar a perfeita compreensão de seu 
conteúdo pelo pretendente ao cargo ou cargos oferecidos. 
§ 3º O conteúdo mínimo do edital, sob pena de nulidade, é composto de: 
(...) 
VI – indicação dos critérios de pontuação e contagem de pontos nas provas; 
VII – indicação do peso relativo de cada prova; 
VIII – enumeração precisa das matérias das provas, dos eventuais agrupamentos de provas e 
das datas de suas realizações; 
IX – indicação da matéria objeto de cada prova, de forma a permitir ao candidato a perfeita 
compreensão do conteúdo programático que será exigido; 
E complementando, ainda com o decreto do Congresso Nacional: 
§ 9º A realização de provas práticas ou de conhecimentos específicos obriga: 
I – a adoção, pela banca, de instrumentos, processos, equipamentos, técnicas e materiais 
usualmente utilizados para a ação cuja realização se pretende aferir; 
II – a adoção de critérios expressos e objetivos de pontuação e avaliação. 
 
Por fim, ainda fundamentando o pedido para revisão do conteúdo avaliativo da Prova Prática: 
De acordo com o Art. 17 descrito pelo Congresso Nacional: 
Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao 
candidato a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão 
de compreensão médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico dos 
cargos em disputa. 
 

PEDIDO Solicito que, demonstrando imparcialidade, idoneidade e que não reste a menor dúvida quanto 
ao não favorecimento de nenhum candidato, seja publicada a prova corrigida em mural público 
e online, preferencialmente, dos 15 primeiros colocados deste certame. Para conhecimento e 
aprovação de todos os demais participantes do certame. Pois o fato das prova práticas terem 
sido salvas no formato Word, não garante segurança na avaliação de nenhum candidato, por 
ser um formato que permite alterações de conteúdo e formatação. 
Ainda, solicito a reavaliação de determinados tópicos da avaliação da Prova Prática, pelo fato 
de existir uma dupla interpretação em alguns destes, e não terem sido descritos e explicados de 
forma clara e objetiva tanto no edital quanto no dia da respectiva avaliação. Fundamentada no 
Art. 17 descrito pelo Congresso Nacional: Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara 
e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do tema dado a julgamento, a 
partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerado o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 4 

RESPOSTA As provas corrigidas e analisadas pela Banca estarão disponíveis nos arquivos do SAATE 
juntamente com demais arquivos do Concurso, podendo ser requerido por qualquer candidato, 
pois a disponibilização dos arquivos por meio online se torna inviável em virtude do grande 
volume de arquivos a serem publicados, sobrecarregando a página. 
No que tange à fundamentação do candidato sobre normas gerais do concurso público, é de 
salientar que o mesmo está se pautando em Projeto de Lei Ordinária, o qual não restou 
devidamente sancionado pela Presidência da República desde sua protocolização em 2000. De 
lá para cá, acompanhando a tramitação do Projeto que pode ser obtida através do seguinte 
endereço eletrônico: 
 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=105464 
É importante mencionar que o Congresso Nacional (composto pela Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, ainda não encaminhou o respectivo projeto de Lei para sanção do 
Presidente da República, mantendo-se inalterada a condição de Projeto de Lei, o qual continua 
a tramitar na Câmara dos Deputados. 
De qualquer forma, todas as etapas foram amplamente divulgadas e transmitidas de forma 
clara e objetiva para todos os candidatos, já que o Edital 001/2017 estabelece que a prova 
prática para o referido cargo se dará pela verificação do conhecimento prático na elaboração de 
relatórios, planilhas, gráficos e textos, através do uso de computador, seguindo orientações 
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estabelecidas no Caderno e Prova Prática, sendo avaliada a Habilidade no uso dos 
equipamentos, a organização do ambiente de trabalho, a qualidade do material/produção 
finalizado, utilização do tempo e completa execução da tarefa estipulada. O Edital 008/2018, 
por sua vez, afirma ainda que a avaliação consistirá na verificação do conhecimento prático na 
elaboração de relatórios, planilhas, gráficos e textos, através do uso de computador, seguindo 
orientações estabelecidas no Caderno e Prova Prática, sendo avaliado a Habilidade no uso dos 
equipamentos, a organização do ambiente de trabalho, a qualidade do material/produção 
finalizado, utilização do tempo e completa execução da tarefa estipulada. A atividade a ser 
aplicada aos candidatos será a elaboração de um relatório técnico, através de computador 
desktop com sistema operacional Microsoft Windows utilizando das ferramentas do Aplicativo 
da Microsoft WORD e EXCEL, conforme as orientações a serem apresentados no Caderno da 
Prova Prática. Além das instruções já citadas, haviam ainda as contidas no Caderno de Provas 
de cada candidato que em hipótese alguma geravam dúvidas. 
Os critérios de avaliação foram amplamente divulgados no Edital 001/2017, de modo que, cabe 
ao candidato a compreensão exata sobre a forma de execução das tarefas, desde a 
organização do ambiente de trabalho, do qual decorre a necessidade de o candidato manter 
sobre a mesa apenas o material de que necessita para executar a tarefa, bem como a 
impressão do arquivo, o qual é considerado pela banca como um critério a ser avaliado, 
incluindo-se no Item III - A qualidade do material/produção finalizado  
 
Sobre o critério para contabilização das notas e efetivação dos descontos é de se mencionar 
que os candidatos serão sempre avaliados negativamente em função das faltas, erros, 
inexecuções ou procedimentos inadequados cometidos durante todas as etapas do exame. No 
item 6.2. fica esclarecido o método para obtenção da nota final da Prova Prática, mediante a 
aplicação da seguinte formula: 
NFPP = (NP – PN) 
Onde:  
NFPP = Nota Final da Prova Prática 
NP = Nota Pontuada  
PN = Descontos dos pontos negativos  
 
Como já mencionado, os critérios de avaliação eram claros e objetivos, de modo que a 
utilização do tempo era um dos critérios estabelecidos, sendo lógico que o candidato teria 
vantagem na avaliação caso conseguisse executar as tarefas antes dos demais candidatos. 
 
Sendo assim, julgo INDEFERIDO o recurso, nos termos consignados acima. 
 

 

Dados da solicitação 5 

INSCRIÇÃO 845461 

CARGO Agente de Controle Operacional e Administrativo 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DESCRIÇÃO FATOS Prova prática - acesso a cópia da mesma e da folha de correção 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito o envio de cópia da prova prática e da folha de correção / avaliação, para verificação 
da minha avaliação e possível solicitação de recontagem. 

PEDIDO Solicito o envio de cópia da prova prática e da folha de correção / avaliação, para verificação da 
minha avaliação e possível solicitação de recontagem. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 5 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Todos os arquivos relacionados a Prova Prática foram 
publicados na área do candidato no dia 21/02/2018. Foi realizado nova revisão na prova e se 
manteve a mesma nota alcançada pelo(a) candidato(a) na classificação provisória. 
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Dados da solicitação 6 

INSCRIÇÃO 841080 

CARGO Agente de Controle Operacional e Administrativo 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DESCRIÇÃO FATOS Candidato ao cargo de Agente de Controle Operacional e Administrativo, devidamente 
qualificado na ficha de inscrição do presente certame, vem perante a comissão julgadora do 
concurso do SAATE - Serviço de Abastecimento de Água e tratamento de Esgoto, com base no 
item 5.1, alínea "e" do Edital 001/2017, vem arguir a total impossibilidade de conclusão da tarefa 
estipulada na prova prática por insuficiência de tempo, pleiteando assim a oportunidade de 
nova realização da prova, pelas razões e fundamentos a seguir: 

FUNDAMENTAÇÃO Foram disponibilizados 02 (dois) minutos para iniciar a atividade, abrindo o programa a ser 
utilizado e salvando o arquivo no computador, tempo suficiente para a realização da tarefa. 
Depois disso, mais 15 (quinze) minutos estavam à disposição para ler as instruções 
constantes no caderno de prova prática e realização completa da tarefa nele estipulada. O 
caderno de prova continha 32 linhas e 462 palavras, totalizando 2275 caracteres sem contar 
espaços. O modelo a ser seguido tinha mais de 150 palavras, o que deveria ser lido e digitado. 
O tempo razoável utilizado para ler as instruções e o constante no modelo já chega a esses 15 
(quinze) minutos. Não restando tempo hábil para realização das tarefas propostas.  
Fica clara a insuficiência de tempo para a realização da prova, fato comprovado pelo resultado 
obtido pelos candidatos, que na maioria obtiveram nota zero ou menor que um, sendo que a 
atividade de modo geral pode ser considerada de fácil realização.  
Ainda além, a prova só poderia ser realizada com perfeição por um candidato que tivesse 
treinado todos os passos ou pelo menos decorado com antecedência o que seria necessário 
realizar. 

PEDIDO Ante ao exposto requer: 
Que seja anulada a prova prática. 
Que seja oferecida, a todos os candidatos que realizaram a prova prática, a oportunidade de 
realização de nova prova com disponibilidade de tempo mínimo necessário para sua conclusão. 
Que seja julgado procedente o presente pedido de anulação. 
Nestes termos, pede deferimento. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 6 

RESPOSTA O tempo disponibilizado pela Banca é suficiente e adequado à realização da prova prática, haja 
vista que outros candidatos obtiveram resultado positivo em detrimento daqueles que deixaram 
de atender ao previsto no Edital. O excessivo resultado de notas negativas se dá 
exclusivamente por desatenção ao critério de formatação, ortografia e gramática estabelecido 
no Edital. 
Sendo assim, julgo INDEFERIDO o recurso, nos termos consignados acima. 
 

 

 

Dados da solicitação 7 

INSCRIÇÃO 815399 

CARGO Agente de Controle Operacional e Administrativo 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DESCRIÇÃO FATOS A nota provisória referente à prova prática não condiz com o produto entregue. 

FUNDAMENTAÇÃO O caderno de provas práticas especificava que as pontuações da prova prática consistiriam 
em: 
I. A habilidade no uso dos equipamentos – 2 pontos 
II. A organização do ambiente de trabalho – 1 ponto 
III. A qualidade do material/produção finalizado – 4 pontos 
IV. A utilização do tempo – 1 ponto 
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V. A completa execução da tarefa estipulada – 2 pontos 
 
O primeiro aspecto elencado ja é o de falta de transparência na avaliação, pois a redação dos 
critérios de avaliação gera inúmeras interpretações dos mesmos, e que sem um checklist 
claro, até os fiscais poderiam criar divergências de avaliação, principalmente pelos critérios 
envolverem elementos subjetivos. 
Diante do exposto, questiona-se a nota atribuída pela prova prática, diante do cumprimento 
dos itens: 
 
I. A habilidade no uso dos equipamentos – 2 pontos 
Primeiramente, nenhum fiscal, em momento algum, se aproximou ou fez alguma pergunta 
para verificar o meu domínio sobre o equipamento. 
Uma vez que atuei como técnico de informática em um estabelecimento comercial, realizando 
a montagem e manutenção de equipamentos de energia, computadores, notebooks e 
impressoras, alego ter domínio completo sobre o hardware dos equipamentos utilizados. 
Considerando ainda minha formação acadêmica em engenharia civil, com diversas disciplinas 
de desenho técnico, finalizando este período com um Trabalho de Conclusão de Curso 
entregue à universidade em formato digital para a publicação na biblioteca, e ainda a 
realização do curso de mestrado em engenharia ambiental, ao qual foi elaborada uma 
dissertação sob rigorosos padrões de formatações e metodologias, indica-se o domínio total 
de softwares para plataforma windows como Microsoft Word e Excel. 
Perante ao que foi apresentado, é inaceitável que seja atribuída uma nota inferior à pontuação 
máxima para este quesito, correspondendo à 2 pontos. 
 
II. A organização do ambiente de trabalho – 1 ponto 
Considerando que este critério é ABSOLUTAMENTE SUBJETIVO, e que o edital não 
especifica em nenhum momento o que era esperado, ele abre margem para que cada 
candidato e fiscal considerem o que quiser, pois não existe nenhum tipo de padronização 
expressa. 
Tendo em mente a existência deste critério de avaliação, o primeiro cuidado tomado durante a 
realização da prova, foi o de manter mouse e teclados alinhados, o monitor a uma distância 
confortável, a boa postura da coluna, os pés alinhados no chão, e após o término do tempo, o 
cuidado de recolher e encostar a cadeira à mesa, para se obter uma perfeita imagem de 
organização do ambiente que foi utilizado para a execução do trabalho. 
Desta forma, como o edital não estipulava o que era considerado dentro da pontuação, e 
diante de todos os cuidados apresentados, o critério de avaliação tambem foi integralmente 
cumprido, devendo ser atribuída a nota de 1 ponto. 
 
III. A qualidade do material/produção finalizado – 4 pontos 
O primeiro aspecto a ser considerado neste ponto, é que a qualidade de um material produzido 
só poderá ser avaliado perante os critérios de escrita e formatação. Uma vez que o caderno de 
prova trazia um modelo pronto de escrita, TODOS OS CANDIDATOS  devem ser avaliados 
apenas pela formatação do documento, pois não foi dada para nenhum candidato a 
oportunidade de expressar seus conhecimentos em em produção de relatórios escritos 
através de vocabulário técnico aplicado às atividades cotidianas do cargo pleiteado, assim 
como nenhum candidato poderia demonstrar sua experiencia em construção de textos coesos 
e sua capacidade de transmitir informações. Ressalta-se que existem diversos equipamentos 
comuns como câmeras,  scanners, impressoras multifuncionais, aparelhos celulares, 
fotocopiadoras, entre outros, que possuem a capacidade de copiar e digitalizar documentos 
prontos, por isso, a velocidade de cópia de um candidato não reflete ABSOLUTAMENTE 
NENHUM conhecimento sobre a função desejada neste concurso. Desta forma, enfatiza-se 
que a pontuação deste item somente poderá ser atribuída através das aptidões demonstradas 
com a formatação do arquivo, a escolha das cores utilizadas na construção dos gráficos, etc. 
Diante do que foi apresentado, inclusive no critério de avaliação I, quanto a formação 
acadêmica, solicita-se a reavaliação desta pontuação seguindo as diretrizes apresentadas 
nesta defesa, que permitirá totalizar a pontuação máxima, chegando aos 4 pontos. 
 
IV. A utilização do tempo – 1 ponto 
Sendo TODOS OS CANDIDATOS utilizaram o tempo concedido para a realização da prova, 
com exceção daqueles que utilizaram o tempo para cometer uma das faltas, como abrir outros 
programas, ou agredir outras pessoas. Desta forma, alego que dediquei todo o tempo 
disponível para a realização da prova, e que as únicas formas de descontos citadas no edital 
são as faltas, aos quais não cometi nenhuma, portanto, este critério de avaliação deve receber 
a pontuação máxima, totalizando 1 ponto. 
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V. A completa execução da tarefa estipulada – 2 pontos 
A primeira falha neste critério, é que da forma como a redação foi dada, entende-se que 
apenas aqueles que obterem a pontuação máxima na prova prática receberão 2 pontos, 
enquanto que todos os outros candidatos terão a pontuação zerada. Por assimilaridade, esta 
prática pode ser comparada à uma bitributação, que é um ato proibido e coibido pela 
legislação brasileira. Em outras palavras, este critério já deveria ser eliminado. 
No entanto, o caderno de prova prática trouxe uma série de itens de formatação e de redação 
que deveriam ser obedecidos, ao qual permitiria o fracionamento desta pontuação. Nestes 
termos, também sendo necessária uma reavaliação de todas as provas. Permitindo que 
mesmo os candidatos que não finalizaram todos os itens listados no caderno de provas 
obtenham frações desta pontuação. 
 
Diante do que foi exposto, não existe justificativa para que a nota atribuída em minha prova 
prática, referente ao candidato Rodrigo Catafesta Francisco, tenha pontuação inferior à 8 
pontos inteiros, enquanto que a nota publicada foi de zero pontos e oito décimos. 

PEDIDO Revisão dos critérios de avaliação seguida da recontagem dos pontos. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 7 

RESPOSTA O candidato somou 5.8 pontos positivos, tendo sido observado 10 (dez) erros durante a 
correção da prova. Conforme previsto no caderno de prova, cada critério avaliado de forma 
negativa teria um decréscimo de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto, restando ao candidato a nota 
final de 0,8 pontos. 
 
I. Falta Negativa: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto negativo, para cada erro de 
gramática/ortográfica e/ou formatação. (serão computados no máximo 10 (dez) erros) e/ou 
executar outros programas que não os especificados na prova prática. 
 
O avaliador se tratava da mesma pessoa, tendo ele empregado os mesmos critérios aos 
candidatos. As avaliações ocorreram todas durante a prova, observando a habilidade e o 
conhecimento de cada candidato e transferindo as avaliações imediatamente para a planilha de 
avaliação. 
Não obstante a boa formação acadêmica que apresenta o candidato recorrente, a avaliação da 
prova prática infere que a execução das tarefas obedeça ao tempo estabelecido, por exemplo. 
Aliás, a formação acadêmica só é contabilizada em prova de títulos e não na prova prática. 
No que concerne à organização do ambiente de trabalho, ao candidato foi atribuída nota 
máxima para o respectivo critério, tendo recebido 1 (um) ponto. 
No que tange ao critério de produção, cabia ao candidato realizar a tarefa determinada que era 
a produção do relatório. Uma vez descumprido, ainda que parcialmente o critério, obviamente 
que haverá o decréscimo de pontos. 
Sobre o tempo para execução da tarefa, o item é bastante claro a ser observado na avaliação: 
Desenvolveu toda a atividade dentro do tempo previsto. Caso tenha o candidato utilizado maior 
tempo que o disponibilizado, logo deixa de receber a pontuação específica ao item. 
Sobre o item completa execução da tarefa estipulada, o mesmo também parece óbvio à 
compreensão do avaliador e também do candidato, posto que, se o Candidato conseguiu 
concluir todas as etapas, logo terá a pontuação respectiva, caso contrário, receberá pontuação 
negativa. 
 
Sendo assim, julgo INDEFERIDO o recurso, nos termos consignados acima. 
 

 

 

 

 

 

 

Dados da solicitação 8 

INSCRIÇÃO 845197 

CARGO Agente de Controle Operacional e Administrativo 
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TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DESCRIÇÃO FATOS São vários os fatos que ocorreram que me fazem questionar se a avaliação da prova prática do 
concurso 001/2017 foi justa. 
1. Conforme pode ser verificado no arquivo “AVALIAÇÃO PROVA PRÁTICA”, foi 
dado o mesmo peso na avaliação para pessoas que não vieram fazer a prova e/ou que não 
sabiam usar o software indicado para a realização da mesma ou para uma pessoa que não 
conseguiu concluir a prova. 
2. Fui a candidata de sequência número 105 a realizar a prova prática, e na minha 
sala, fomos avisados do tempo transcorrido de prova apenas a partir dos últimos 5 minutos. A 
candidata ao meu lado teve um problema em seu computador (identificado como número 10) e 
como os fiscais de prova foram auxiliar ela, não fomos informados da passagem dos primeiros 
10 minutos de prova; 
3. Na avaliação da prova prática foi pontuado a digitação/inserção de texto 
enquanto a formatação, ou seja, a habilidade no uso do computador não foi considerada na 
soma de pontos. Por exemplo, onde está a pontuação pela formatação da página? Ou pela 
configuração da caixa de texto ou do texto? 
4. Houve um desconto em minha pontuação de 0,40 por não haver inserido a tabela 
na prova prática, o que é falso; 

FUNDAMENTAÇÃO Fundamento o meu pedido de reavaliação da minha prova, conforme descrição dos fatos 
acima citados, respectivamente: 
1. Questiono a nota e a contagem de pontos realizada nesta prova, pois em 
qualquer ambiente corporativo não realizar uma atividade ou não saber usar uma ferramenta 
básica é muito diferente do que um profissional que não conseguiu concluir sua atividade, 
neste caso a prova. Do mesmo modo, tanto na rede municipal quanto estadual de educação, 
esta forma de avaliação também é aplicada.  
2. Me senti prejudicada  por não ser informada que mais da metade do tempo 
que tínhamos para o desenvolvimento da prova, já havia passado. Tendo consciência do 
tempo transcorrido, poderia ter conseguido um resultado diferente. 
3. No anexo III do edital 001/2017 do concurso público 001/2017, quanto as 
normas para realização da prova objetiva e prática, no item 6, dentre outras questões será 
“avaliado a Habilidade no uso dos equipamentos,...”, mas não consegui identificar que a 
habilidade tenha sido pontuada na nota, visto que apenas a inserção de cada parte da prova 
está avaliada no item III do arquivo “Avaliação Prova Prática”; 
4. No item III da Avaliação Prática, não recebi pontuação no item “Inserir a tabela”, 
mas se a correção for feita no arquivo digital, é possível comprovar a inserção da mesma. 

PEDIDO Peço a reavaliação da minha prova: Candidata Sirlei Favarin Vanderlinde, inscrição número 
845197. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
397/845197/ac5b923e51dad889fd0c66b53b49460d.docx 

 

Dados da resposta 8 

RESPOSTA Os candidatos AUSENTES foram devidamente REPROVADOS, não havendo computo de 
notas. 
Os candidatos PRESENTES eram avaliados numa escala de notas que variavam de 0 (zero) a 
10 (dez), portanto, os candidatos que receberam pontuação positiva, cumpriram requisitos 
estabelecidos no Edital e, por isso, se adequaram aos critérios de avaliação estabelecidos. Já 
os candidatos pontuados negativamente apresentavam erros frequentes durante a realização 
da prova prática, em desacordo com os critérios estabelecidos para avaliação.  
Quanto ao tempo disponibilizados, a todos os candidatos foi concedido tempo idêntico, de 
modo que os fiscais avisavam o tempo sempre próximo ao final da avaliação, inclusive porque a 
ausência da respectiva informação em nada altera o trabalho desenvolvido pelo candidato se 
ele cumpriu com os critérios definidos para execução do mesmo. 
Sobre a análise do quesito formatação, o mesmo se encontra averbado no item 5 da avaliação 
– Completa execução da tarefa determinada. 
 
Em relação ao desconto de 0,40, após a revisão da prova, constatou-se que a candidata não 
executou a tabela com a formatação indicada, tendo apenas inserido uma linha, o que em si não 
configura a criação de uma tabela. 
 
Conclui-se após a resposta dada ao recurso que: 
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Independente da esfera, o trabalho deve ser executado com o maior esmero e dedicação 
possível, sendo imperioso que o candidato saiba sim executar as tarefas que estão atribuídas 
ao seu nível profissional. Ou seja, se o candidato não conseguiu executá-la, é porque não 
estava preparado para a atividade, logo, desqualificado para a função avaliada. 
 Como já mencionado no item anterior, o tempo disponibilizado foi suficiente para execução da 
tarefa, prova disso são os candidatos que conseguiram obter nota positiva. A simples 
informação sobre o tempo decorrido não influencia de forma negativa na execução da tarefa se 
o candidato estiver habilitado e qualificado para a avaliação. 
Os itens avaliados constam nas normativas estabelecidas na Prova Prática e pode ser obtido 
acessado a área do candidato, sendo todos os requisitos objetivos e de fácil execução. 
Em relação à execução da tabela, verificou-se que a candidata inseriu apenas uma linha, não 
sendo configurada a tabela conforme, já que as orientações de formatação constam 
objetivamente do caderno de prova prática. 
Sendo assim, julga-se INDEFERIDO o recurso interposto, nos termos consignados acima. 

 

 

 Dados da solicitação 9 

INSCRIÇÃO 793629 

CARGO Agente de Controle Operacional e Administrativo 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DESCRIÇÃO FATOS Método de fazer da prova pratica não esta claramente definido no edital.  
Sendo que no edital consta : "A atividade a ser aplicada aos candidatos será a elaboração de 
um relatório técnico, através de 
computador desktop com sistema operacional Microsoft Windows utilizando das ferramentas do 
Aplicativo 
da Microsoft WORD e EXCEL, conforme as orientações a serem apresentados no Caderno da 
Prova Prática." 

FUNDAMENTAÇÃO Na prova prática não houve nenhuma elaboração de relatório. Somente uma copia conforme 
regra definida pela instituição.   
 
Significado de Elaborar 
verbo transitivo direto 
Desenvolver com dedicação e por etapas. 
Fazer ou ordenar cuidadosamente: elaborar uma estratégia. 
Fazer com que fique mais rebuscado ou complexo: é necessário elaborar mais o projeto. 
 
"...ferramentas do Aplicativo da Microsoft WORD e EXCEL, conforme". Este E no meio está 
dando sentido de soma então segundo o edital seria necessário o uso do EXCEL.  
  

PEDIDO Anulação da questão.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 9 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente, uma vez que a elaboração do relatório foi atendida, haja 
visto que para demonstrar sua aptidão o(a) candidato(a) deveria realizar o relatório com base 
nas orientações dos Editais e do Caderno de Prova, e para tal foi designado pela Banca a 
construção de um relatório, seguindo os moldes do Modelo apresentado. Em relação ao uso 
das ferramentas do Aplicativo da Microsoft WORD e EXCEL, é fato que utilizando-se do 
aplicativo WORD, quando da necessidade de inserir um Gráfico, é utilizada uma de suas 
ferramentas, da qual está localizada na barra de ferramentas do WORD como "INSERIR 
GRÁFICO". Quando acionado esta ferramenta, a mesma abre o aplicativo do EXCEL, para que 
o gráfico seja gerado. 
Sendo assim, julgo INDEFERIDO o recurso, nos termos consignados acima. 

 

Dados da solicitação 10 

INSCRIÇÃO 834131 
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CARGO Agente de Serviços Especializados 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DESCRIÇÃO FATOS Venho através deste interpor recurso com o objetivo que reavaliem a Prova Prática para o cargo 
de Agente de Serviços Especializados, como também divulguem pareceres sobre a mesma. 

FUNDAMENTAÇÃO Devido as baixas notas na Prova Prática e pela pouca diferença entre os dois primeiros 
candidatos, peço que reavaliem a prova, recontem os pontos, para com mais certeza 
aplicarem a nota aos candidatos, já que no dia da realização da prova observei que o 
candidato classificado segundo o Edital de classificação provisória não terminou sua 
atividade. E ao mesmo tempo publiquem pareceres deferindo o porque das notas de cada 
candidato. Mostrando-se a nota pontuada e depois o desconto dos pontos negativos, para que 
não fique nenhuma dúvida da clara classificação dos candidatos. Já que segundo o 
CONGRESSO NACIONAL, Capítulo X, que trata das provas práticas em Concursos, "Art. 42. 
O desempenho do candidato será julgado por especialista, por escrito e fundamentadamente. 
". 
Relembrando ainda que no momento da prova veio a soar estranho  o fato do candidato 
classificado segundo o Edital de classificação provisória ganhar um minuto a mais de prova, 
por conta de uma interrupção no seu aparelho, sem que a mesma tenha sido notificada aos 
outros candidatos no momento ocorrido. E ainda julgo incorreto, o fato de candidata ser 
informada pela Comissão Organizadora oque de fato seria a prova prática (apenas cópia de 
um relatório e sua devida formatação)  por telefone, e a mesma informação não ser divulgada 
no edital, embora a mesma candidata veio a zerar a pontuação. 

PEDIDO Vale ressalvar que não estou induzindo que houve nenhuma falha provocada propositalmente, 
mas que as mesmas sejam devidamente esclarecidas. 
 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 10 

RESPOSTA Em relação às considerações do recorrente, afirma-se que após revisão das avaliações, não 
verificou-se quaisquer alteração na avaliação já promovida e publicada na Classificação 
Provisória. 
As avaliações de cada candidato estão disponibilizadas na área de acesso de cada candidato e 
nos arquivos do SAATE, disponíveis para consultas.  
Os candidatos foram avaliados com base em critérios lógicos e objetivos, de modo que, vindo 
eles a serem descumpridos ou não executados ordinariamente, logo, não receberá a respectiva 
pontuação. 
Em relação ao tempo disponibilizado ao candidato que sofreu com a interrupção do 
equipamento, é de se salientar que a concessão de 1 minuto e 45 segundos, tempo este 
devidamente contabilizado pelos fiscais desde o momento inicial do problema. Logo, a banca 
concedeu o tempo exato em que o candidato ficou parado aguardando a solução do problema 
técnico. Aliás, tão logo o candidato avistou o problema, o mesmo alertou os fiscais em voz alta, 
não sendo possível qualquer outro candidato arguir prejuízo em detrimento do citado candidato. 
Ao termino do tempo foram todos os candidatos avisados que o candidato do computador 1 - 
teria o tempo de 1 minuto e 45 segundo a mais em virtude do problema já relatado, 
registrando-se o ocorrido em Ata. 
 
Sobre o fornecimento de dados ou informações pela banca organizadora, afirmamos que 
recebemos inúmeras ligações na sede da empresa sobre questionamento dos procedimentos 
das provas a serem aplicadas, e a orientação é sempre a mesma, repassar as informações 
conditas nos Editais de forma que o candidato seja bem orientado, sem dar detalhes dos 
processos de avaliação.  
Observe que o Edital 008/2018 informa que a prova prática será a elaboração de um relatório 
técnico, através de computador desktop com sistema operacional Microsoft Windows utilizando 
das ferramentas do Aplicativo da Microsoft WORD e EXCEL, conforme as orientações a serem 
apresentados no Caderno da Prova Prática, sendo avaliadas nota pontuadas e subtraídas 
ponto negativos referente aos erros ou procedimento inadequados. Não houve nenhuma 
informação proposital que venha a beneficiar quaisquer candidato.  
Sendo assim, julgo INDEFERIDO o recurso, nos termos consignados acima. 
 

 


