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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1087357 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/10/2018 18:11 

DESCRIÇÃO FATOS No dia da prova prática para Agente Administrativo os candidatos foram divididos em 2 
grupos de 7 pessoas, quando o primeiro grupo estava fazendo a prova, um dos computadores 
travou após o início da prova e a candidata ficou esperando o próximo grupo e iniciou a prova 
novamente. 
 

FUNDAMENTAÇÃO Como a candidata ficou esperando e iniciou a prova novamente, ela teve mais tempo para 
pensar no que deveria ser feito na prova, sendo que os candidatos tinham 20 min para 
realizar a tarefa solicitada, esta candidata ficou com vantagem de tempo sobre os demais, 
sendo que no início da prova foi informado verbalmente, pelo fiscal, que os grupos 
receberiam as instruções da atividade a ser realizada somente quando entrassem na sala, 
para que os candidatos do segundo grupo não ouvissem as instruções junto com o primeiro 
pois assim "teriam mais tempo para pensar no que deveria ser feito" (essas foram as 
palavras do fiscal).  

PEDIDO Sendo assim, solicito que a prova prática seja anulada e refeita. 

Dados da resposta 

RESPOSTA No caso em apreço a recorrente sustenta estar em desvantagem em relação à determinada 
candidata que teve que ser reconduzida a uma segunda turma para realização da prova 
prática, haja vista que o computador em que ela estava realizando a prova havia travado. 
Alega que o tempo total para realização da prova era de 20 minutos. Reclama que as 
orientações da prova prática eram dadas pelo fiscal, de modo que a segunda turma não 
poderia ouvir para não ter mais tempo para pensar. 
Não obstante o inconformismo da recorrente, seu pleito não merece provimento, porquanto, 
as falhas são consideradas condições fortuitas, as quais, não podem beneficiar ou prejudicar 
os candidatos do concurso público, umas vez que, em condições de igualdade devem- lhes 
ser atribuída as mesmas condições de participação. Outrossim, em condição de disparidade, 
aplica-se ao caso o princípio da Isonomia, onde o tratamento precisa ser diferenciado para 
mitigar a desigualdade mínima. 
Quanto à desvantagem mencionada pela recorrente, alegando que a candidata teria sido 
beneficiada em razão do travamento da máquina, pois, teve as orientações fornecidas 
quando ingressou na primeira turma e, por isso, quando teve que realizar a prova com a 
segunda, já estava preparada. 
Tal pleito também não merece acolhimento, haja vista que as informações mencionadas 
pelos fiscais são de ordem técnica e não teórica, isso porque, obviamente, o concurso não 
avalia só o conhecimento dos candidatos, mas seu preparo, o comportamento, a atenção, 
entre outras condições necessárias ao bom desempenho do cargo para que concorrem. 
Outrossim, é bem verdade que a candidata teve que ingressar na segunda turma, mas não 
teve vantagem alguma, isso porque, ficou isolada, longe de computador e sem posse de 
nenhum material para consulta (Caderno de Prova e Modelo de Relatório), tendo que 
reiniciar a prova do seu termo inicial, respeitando os critérios de realização da prova. 
Ainda, pela ótica do princípio administrativo da Razoabilidade, nem de longe o 
inconformismo da recorrente merece amparo, já que todos os candidatos tiveram o mesmo 
tempo e as mesmas condições técnicas para realizar a prova do início ao fim, não sendo 
razoável anular uma prova prática por um fundamento tão comezinho. 
Sendo assim, com fundamento nos princípios da Legalidade, Isonomia e Razoabilidade, 
INDEFIRO o recurso. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1195362 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/10/2018 19:45 

DESCRIÇÃO FATOS O software Microsoft Word do computador que utilizei para a prova prática estava 
desativado (sem chave de ativação válida), diferente das demais máquinas utilizadas pelos 
outros candidatos, fazendo com que repetidas vezes fosse exibida uma janela solicitando 
ativação do programa (Semelhante a imagem em anexo).  
Na primeira aparição da citada janela perdi algum tempo para ler do que se tratava e 
fecha-la.  
Em outra ocasião ela apareceu durante a digitação, e visto que estava olhando para o texto 
não a vi e diversos comandos foram ativados pelo teclado devido a digitação das palavras, 
novamente precisei fecha-la.  
A janela apareceu cerca de 5 vezes.  
Entendo que o cargo agente administrativo exige perícia para lidar com esse tipo de situação, 
porém durante uma prova com tempo limitado é um tanto quanto injusto esse tipo de 
problema.  
Informei o responsável e ele disse que isso era normal e não faria diferença, porém penso 
que as condições deveriam ser iguais para todos os candidatos.  
Em determinado momento o programa chegou a travar, aguardei um pouco e chamei o 
responsável que anotou o tempo que ficou travado. O tempo de travamento foi acrescentado 
no final da prova, porém quanto ao problema da mensagem de ativação do Word nada foi 
feito, conforme ATA em anexo.  
Perdi pontos em detalhes que poderiam ter sido resolvidos se não tivesse perdido tempo e 
concentração com a janela de ativação do Word. 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo o ANEXO III do EDITAL 001/2018 – CONCURSO PÚBLICO 001/2018 NORMAS PARA 
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, PRÁTICA E DE TÍTULOS na parte referente a PROVA 
PRÁTICA:   
“...Todos os participantes realizarão a mesma tarefa, conforme aplicado a cada cargo, 
definido e fixado pela Comissão de Provas.”  
O que não ocorreu no meu caso pois além da tarefa designada tive que lidar com um 
software desativado e janelas me lembrando disso diversas vezes.  
  
O mesmo edital ainda diz “6. A Prova Prática para os cargos de AGENTE ADMINISTRATIVO - 
consistirá na verificação do conhecimento prático na elaboração de relatório, planilha, 
gráfico 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.”  
Em nenhum momento é citado a ativação de software sem licença de utilização.  

PEDIDO Gostaria de uma oportunidade para realizar novamente a prova em condições iguais as dos 
outros candidatos em um computador que não tenha o mesmo problema. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/1741/1195362/c3ea26818657f78e65e5a985be8d552f.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA O recorrente alega ter recebido tratamento diferenciado dos demais candidatos, pois, 
realizou a prova prática em um computador com ambiente Windows, o qual por cerca de 5 
(cinco) vezes apresentou uma mensagem de falha na ativação. O recorrente alega que teve 
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prejuízo em relação aos demais candidatos, pois, em alguns momentos perdeu a 
concentração em razão da necessidade de parar a prova para desativar a mensagem de 
“falha”. Mencionou que em determinado momento seu computador chegou a travar e 
aguardou por alguns minutos, mas que, chamou o fiscal e o mesmo anotou o tempo, tendo 
lhe concedido os acréscimos ao final da prova. O inconformismo do recorrente se baseia na 
perda de tempo e concentração com as janelas de falha na ativação do Word, bem como de 
que nos itens do Edital, não havia nenhuma informação sobre como lidar com ativação de 
software sem licença de utilização. 
Pois bem, as provas práticas foram realizadas com computadores que trabalham com duas 
versões diferentes, sendo Windows 7 e Windows 10, razão pela qual, era necessário escolher 
o ambiente, o que por certo gerava a falha. 
Todavia, o pleito do recorrente é infundado, isso porque, o clique no botão para desativar a 
janela de falha não leva mais que 1 (um) segundo, exceto se o candidato desconhecer o 
ambiente Windows, o que por certo é subentendido como critério de avaliação, conforme 
edital - sendo avaliado a Habilidade no uso dos equipamentos, situação que é de obrigação 
do candidato, já que na prova prática não se avalia só o conhecimento teórico, mas sim o 
conhecimento técnico e o comportamento para lidar com as adversidades do sistema. 
Ademais, o candidato menciona perda da concentração para fechar a janela de “falha na 
ativação” do software, mas, quem lida com tal circunstância habitualmente sabe que a 
desativação manual se dá de forma bastante automática, sendo, portanto, de rápida solução 
e sem ocasionar perda da concentração. 
No caso em voga o recorrente alega ter visto a janela de falha por volta de 5 vezes, o que em 
uma soma muito otimista, resulta em 10 (dez) segundos de atraso. 
Entretanto, o próprio candidato ressaltou que houve acréscimo de tempo para realização da 
prova prática em virtude do fortuito ocorrido em sua máquina, não havendo prejuízo algum 
para que o mesmo concluísse a prova dentro do tempo limite. 
Sendo assim, é perceptível que foi conferido ao recorrente tratamento igual ao dos demais 
candidatos e, quando exposto a determinada desigualdade (cita-se o travamento do 
computador) tal situação foi solucionada com o acréscimo de tempo, em nítido atendimento 
ao princípio da isonomia. 
É de se salientar que até o final da prova prática, quatro computadores apresentaram a 
mesma falha, não tendo nenhum candidato acusado prejuízo por perda de tempo ou de 
concentração como sustenta o recorrente, uma vez que, como mencionado, a janela de falha 
é comum no ambiente windows. Salienta-se, por oportuno, que independente da suposta 
aparição das janelas de “falhas”, as ferramentas do Word ou Excel em tempo algum ficaram 
inativas ou inutilizadas, dando plenas condições do candidato realizar a prova normalmente. 
No mais, não se mostra razoável que o candidato tenha direito a refazer uma prova quando 
teve os mesmos direitos dos outros candidatos, sob pena de estar subtraindo direito alheio, 
este que por sua vez, souberem transigir às adversidades do sistema, em demonstração clara 
da inaptidão do recorrente com o ambiente Windows, prova disso é o fato de o mesmo 
computador ter sido utilizado por outro candidato da turma anterior, o qual completou a 
prova antes do prazo estabelecido. 
Isso posto, com fundamento nos princípios da Legalidade, Isonomia e Razoabilidade, 
INDEFIRO o recurso. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1071977 

CARGO Motorista 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/10/2018 21:28 

DESCRIÇÃO FATOS O motivo que venho interpor este recurso são alguns fatos ocorridos no dia da prova pratica, 
situações esta que foram citadas ao perito, mas mesmo assim tive pontos negativos, e a 
diferença entre os carros e condições dos veículos que foram realizado as provas. 

FUNDAMENTAÇÃO * Citei a calibragem e verificação de todos os pneus do veículo incluindo estepe (ponto foi 
me dado como negativo) 
* Em relação a comunicar o supervisor quando o veículo apresenta algum problema: 
também falei que a primeira coisa que faria seria comunicar o supervisor pois é um dever de 
cada motorista. 
* Antes de começar o teste falei ao perito: que antes de subir no caminhão o motorista deve 
dar uma volta ao redor do caminhão verificando e olhar por baixo certificando-se que não 
há vazamento de óleo, nem problemas com suspensão e molas. 
*O teste foi realizado em duas vans, uma apontava no painel o caso de alguma porta aberta 
a outra van, não, então concluo que quem fez o teste na van mais nova pode ter sido 
beneficiado por conta disso, já que foram deixadas portas abertas no veículo. 
*O caminhão em que fiz o teste, o botão tomada de força não era no painel de veículo como 
deveria ser, e sim um botão improvisado entre os bancos do motorista e do passageiro, e 
sem a devida sinalização(ícone) que seria a tomada de força. o correto teria que ser no 
painel do veículo como está na avaliação do perito. 
 

PEDIDO verificação e correção de pontos negativos citados acima. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Os avaliadores realizam as avaliações dos critérios com 
muita atenção, pontuado os quesitos conforme a execução e procedimentos adotados pelos 
candidatos. O avaliador preenche os quesitos de “Verificação do Equipamento e manutenção 
preventiva” conforme as respostas proferidas pelo candidato, devendo ser claras e objetivas, 
indicando exatamente a ação a ser executada. Respostas em desacordo ou subliminares não 
são computadas como assertivas. Com relação a utilização de Veículos VAN diferentes para a 
realização da Prova Pratica, segundo o requerente beneficiando alguns candidatos, haja visto 
que uma delas avisava no painel de controle a condição de porta aberta. Tal argumento não 
procede, pois a avaliação referente ao quesito “Procedimentos de Segurança” – “Verificou se 
as portas laterais estavam abertas” era feita pelos avaliadores “antes” da autorização de 
entrar no veículo. O candidato demonstrou dificuldade na realização dos procedimentos 
referentes ao bascular o caminhão, interpretando a sequência das atividades de forma 
adversa ao procedimento normal, não interpretando corretamente os instrumentos do 
painel. Os instrumentos de painel, são um conjunto de indicadores, referente a componentes 
distribuídos pela cabine de comando do veículo, com intuito de apresentar/executar ações 
importantes para operacionalização do equipamento, cabendo ao motorista ter o 
conhecimento mínimo para identifica-los e executa-los. Desta forma, INDEFERE-SE o pedido 
de Requerimento. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1090303 

CARGO Motorista 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/10/2018 10:24 

DESCRIÇÃO FATOS No edital diz que nao executei o teste, sendo que só não consegui vascular a caçamba por 
nunca ter dirigido uma antes. 

FUNDAMENTAÇÃO Fiz todo o trajeto todo no tempo certo só não vasculei a caçamba. Acho que o certo seria 
descontar pontos e não a reprovação  

PEDIDO Pesso que olhem e anulassem a questão e recontassem os pontos. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente, haja visto, que os critérios de avaliação são claros 
quantos a realização da prova prática, conforme estabelecidos no Caderno de Normas para 
realização da Prova Prática, lido e assinado por todos os candidatos 
 
No item 11 das Normas está previsto: 
Os candidatos serão avaliados no exame de operação do veículo em função da pontuação 
negativa por faltas, erros, ou procedimentos inadequados, cometidos durante todas as 
etapas do exame, sendo que a pontuação terá a escala negativa.  
Atribuindo-se a seguinte pontuação:  
I. Uma falta eliminatória: Desclassificação e eliminação do Concurso Público. 
II. Uma falta grave: 02 (dois) pontos negativos;  
III. Uma falta média: 01 (um) ponto negativo;  
IV. Uma falta leve: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto negativo. 
 
O próprio candidato afirma no Recurso, que não conseguiu bascular a caçamba, infringindo 
um dos subitens da Falta Eliminatória, "Não Executar as etapas da prova", conforme é 
possível constatar na Planilha de Avaliação anexa na área do candidato. 
 
 
 
 
 
 

 


