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ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2018 

             

 

Análise de Recursos 

Classificação 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1055483 

CARGO Motorista I - da Saúde 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 07/08/2018 13:23 

DESCRIÇÃO FATOS Irregularidades na soma dos meus pontos. 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o gabarito provisrio das questões  de português disponível na internet pra 
conferência eu acertei duas questões, e estão bcaculando meus pontos como se eu tivesse 
acertado apenas uma. 

PEDIDO Por gentileza fazer uma correção nas contagem dos meus pontos. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1692/1055483/1d18
ea4ee477923d09fdad6ca90e4942.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede ao requerente. Ao analisar novamente o gabarito observou-se uma falha na 
leitura óptica da questão de número 8 de Português em todos os gabaritos do Cargo de 
Motorista I - da Saúde. Identificado a falha, foi gerado uma nova correção e as notas 
corrigidas serão publicadas em Edital do dia 09/08/2018. Desta forma, defere-se o recurso e 
determina que a correção surge efeito para todos os candidatos. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1055483 

CARGO Motorista I - da Saúde 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 07/08/2018 13:32 

DESCRIÇÃO FATOS Irregularidades na soma dos meus pontos.da prova para motorista I da saúde,  

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o gabarito provisrio das questões  de português disponível na internet pra 
conferência eu acertei duas questões a de número 8 e 10, e estão caculando meus pontos 
como se eu tivesse acertado apenas uma. 

PEDIDO Por gentileza fazer uma correção nas contagem dos meus pontos. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1692/1055483/2ff1e
1c756f3a8546a93888ad40d69f3.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso já analisado pela Banca e com parecer favorável. Por se tratar de um recurso 
repetido este será indeferido, porém o tema em questão já teve seu parecer aprovado. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1056261 

CARGO Motorista I - da Saúde 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 07/08/2018 10:10 

DESCRIÇÃO FATOS Correção da nota da prova objetiva, pois na disciplina de português fiz 05 acertos e nota 
1,000. 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito revisão da nota da prova objetiva, disciplina Português. No gabarito oficial e 
classificação provisória consta 04 acertos e nota 0,800. 
São cinco as questões e pela conferência que realizei com o gabarito anotado por min, no 
dia da prova, tenho 05 acertos e nota 1,000. 
Conferindo a prova anexada na área do candidato tenho certeza que acertei as 05 questões 
de português. 
Segue anexo a foto do gabarito para conferência, anotado no dia da prova. 

PEDIDO Correção dos acertos e da nota da prova objetiva. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1692/1056261/e5ee
fe09bbb853357445a1b275d38da6.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede ao requerente. Ao analisar novamente o gabarito observou-se uma falha na 
leitura óptica da questão de número 8 de Português em todos os gabaritos do Cargo de 
Motorista I - da Saúde. Identificado a falha, foi gerado uma nova correção e as notas 
corrigidas serão publicadas em Edital do dia 09/08/2018. Desta forma, defere-se o recurso e 
determina que a correção surge efeito para todos os candidatos. 

 

 
 


