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Dados da solicitação – Recurso 1 

INSCRIÇÃO 1235708 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/11/2018 09:08 

DESCRIÇÃO FATOS Tempo não hábil para a realização da prova 

FUNDAMENTAÇÃO Prezados, 
Venho por meio deste recurso requerer a anulação da Prova Prática, pelos motivos abaixo 
expresso: O tempo foi insuficiente para concluí-la, resultando em uma demonstração de 
baixa aptidão não real. Antes da aplicação da prova, o fiscal leu o que deveria ser feito na 
primeira atividade e todos entenderam. Quanto à segunda atividade, as etapas não foram 
lidas, a não ser dito pelo mesmo que o texto modelo deveria ser digitado. Em seguida, foi 
dada a largada para a realização das atividades. Se a primeira atividade foi lida, por que 
também não a segunda? O tempo foi insuficiente para ler e seguir a formatação conforme 
pedida no caderno, e também para a digitação do modelo, sendo que além de algumas 
funcionalidades do Microsoft Word 2010 não estava dentro de sua configuração padrão e 
ainda ter que reajustá-las. O tempo de 25 (+2), colocado pelo edital, é claro em dizer que 
seria para o desenvolvimento das atividades. Mas nada informa que o tempo para a leitura 
de todo o caderno de prova era incluso. A Atena fez exigências bem específicas de 
formatação, sendo também de gráfico específico e digitação com tempo não hábil para a 
realização da prova. A aptidão é revelada também na habilidade, obviamente. Porém, faltou 
tempo, houve alteração da configuração do aplicativo, parcialidade na leitura das 
atividades, foi nulo o tempo de sequer uma mínima revisão que seja, sendo que todo bom 
trabalho inclui também revisão, pois a identificação automática de erros no Word estava 
desativada, agravando na perca 0,25 pontos para cada erro de ortografia, pontuação 
negativa essa considerada alta. Se quisessem apenas habilidade na forma de digitação faria 
mais sentido qualquer tempo exigido. Mas realizar a primeira atividade, ler o caderno frente 
e verso, seguir a formatação tão específica conforme o pedido, digitação do modelo e uma 
mínima revisão está muito além de 25 minutos, sendo os 2 minutos extras exclusivamente 
para a atividade de salvar uma cópia do arquivo sem aproveitar, se houve, tempo de sobra 
do mesmo. 
Nestes termos, peço deferimento. 

PEDIDO Requerimento de uma nova prova prática. 

Dados da resposta 

RESPOSTA A candidata arguiu em justificativa à anulação da prova os seguintes itens: a) tempo 
insuficiente caracterizando baixa aptidão não real da candidata; b) ausência de leitura da 
segunda atividade; c) exigências não condizentes com o tempo fornecido; d) falta de ativação 
do corretor ortográfico. 
Pois bem, em resposta ao recurso da candidata no que se refere ao tempo de realização da 
prova, tem-se que a mesma teve tempo de 25 minutos e mais 2 minutos adicionais, 
totalizando 27 minutos. Para fins de argumentação inicial, o tempo é um dos quesitos 
avaliados, podendo nesse item se verificar a aptidão do candidato a partir de sua inserção em 
situações limite. Outrossim, a ausência de tempo não se justifica, uma vez que, outros 
candidatos conseguiram concluir no tempo as duas avaliações sem sofrer qualquer prejuízo, 
razão pela qual, não se admite o fundamento para fins de anulação. 
No que tange à ausência de leitura da segunda atividade a candidata assevera que lhe faltou 
tempo para concluir a prova, pois, teve que despender parte dele para ler as etapas. Ora, 
para realização de qualquer das atividades do caderno de prova é obrigatório que o 
candidato leia com atenção todas as orientações, mesmo se a banca a fizesse, o que não é 
praxe, sendo inclusive esta a mensagem objetiva constante do caderno de prova: “Siga 
Atentamente as orientações de cada atividade”. Portanto não se admite o presente 
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fundamento para fins de anulação. 
Em relação às exigências específicas no que tange à formatação, todas constavam 
especificamente do caderno de prova, com roteiro claro e expresso, não sendo problema 
para qualquer candidato a conclusão a realização da prova se seguisse com atenção ao 
roteiro. Aliás, vários candidatos conseguiram realizar todas as atividades com as exigências 
mencionadas dentro do tempo limite. Dessa forma, não se admite o presente fundamento 
para fins de anulação. 
Por fim, a candidata argui a perda de tempo, o qual implicou na sua aptidão para realização 
da prova, justificando que o corretor ortográfico do word estava desativado, alegando que a 
todas as incorreções eram gravames para perda de pontuação, ensejando desconto de 0,25 
pontos em cada erro ortográfico. Nenhum candidato arguiu falta de ativação do corretor 
ortográfico, tendo sido parte da orientação que o candidato mencionasse qualquer falha do 
sistema, o que não foi reclamado pela recorrente no momento da realização da prova 
prática. Aliás, o modelo para se seguido constava a gramática e a ortografia correspondentes, 
bastando que o candidato o reproduzisse de forma objetiva. Por tais razões, não se admite o 
presente fundamento para fins de anulação. 
Por todo o exposto e por estar certo que a prova atendeu aos critérios da legalidade, 
isonomia e razoabilidade, pilares norteadores dos atos administrativos, julgo INDEFERIDO o 
RECURSO apresentado, pelos fundamentos já mencionados. 
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Dados da solicitação – Recurso 2 

INSCRIÇÃO 1231499 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/11/2018 14:56 

DESCRIÇÃO FATOS Desconto de pontos equivocadamente na atividade 2. 

FUNDAMENTAÇÃO No item 4. No primeiro parágrafo foi descontado 0,25 por colocar a palavra "Região", com 
letra inicial maiúscula por divergência gramatical, porém no último parágrafo o gabarito está 
errado apresentando a palavra “Programa” com a letra inicial em maiúscula.  

PEDIDO Desconsiderar o desconto de 0,25 ou o gabarito utilizado na prova também possuía erros de 
ortografia. Recontagem de pontos. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/1790/1231499/9728765e45596c650773eee691682ce2.JPG 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não Procede ao Requerente. A atividade consistia em realizar a elaboração de um 
relatório seguindo a formatação estabelecida, a ortografia e a gramática "exatamente" 
conforme Modelo Padrão. Sendo que algumas palavras foram propositalmente elaboradas 
com viés de avaliação, sendo que o candidato deveria reproduzir cópia exata do Modelo 
Padrão seguindo as especificações do Caderno de Prova Prática. 
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Dados da solicitação – Recurso 3 

INSCRIÇÃO 1231499 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/11/2018 15:08 

DESCRIÇÃO FATOS Pontos descontados equivocadamente. 

FUNDAMENTAÇÃO No item 9. Foi descontado pontos por eu não ter inserido dados do gráfico com fonte 
tamanho 11. Porém o gabarito durante a prova estava apresentando fonte tamanho 13,5 no 
título, ou seja, causando confusão. GABARITO NÃO APRESENTAVA E NÃO APRESENTA O 
TAMANHO DA FONTE DE FORMATAÇÃO PADRÃO. 

PEDIDO Retirar o desconto de 0,25 do tamanho de fonte do gráfico. Recontagem de pontos. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/1790/1231499/a2ef3f975eb4d995f47f8b1de981ca1d.JPG 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Requerente.  
Retira-se o desconto de 0,25 pontos pelo erro do tamanho da fonte no texto do gráfico, uma 
vez que a formatação utilizada no Modelo Padrão do título do gráfico, não constava na 
Formação Padrão e não estava prevista no Item 9. 
Determina-se a revisão de todas as avaliações e onde constar a atribuições de pontos 
negativos por este motivo, seja anulada, realizando recontagem dos pontos. 
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Dados da solicitação – Recurso 4 

INSCRIÇÃO 1231499 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/11/2018 15:23 

DESCRIÇÃO FATOS Pontos descontados equivocadamente. 

FUNDAMENTAÇÃO No item 11. Foi descontado 3 erros, ou seja, 0,75 por eu não ter inserido local e data. Qual 
lógica foi utilizada? Além disso o gabarito consta um erro de gramática, ortografia, pois não 
finaliza a frase local e data com a inserção de ponto final. 
Se for considerar descontos por linha não digitada, exijo que seja descontado pontos de 
cada candidato que deixou de fazer as linhas seguintes do texto. Seguindo que o texto 
possuía 30 linhas. E o candidato realizou apenas 2 linhas, descontar 0,25 por linha não 
digitada. Caso contrário não vejo porque descontar 0,75 da minha prova. Não havia 
descrição que o texto tinha que seguir uma ordem cronológica e sim só que cada item 
seguia um determinado tipo de formatação. 

PEDIDO Desconsiderar o desconto de 0,75 ou contabilizar descontos de todas as linhas não digitadas 
por todos os candidatos. Recontagem de pontos. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/1790/1231499/e41754cc3da47f24a358b26356f727ae.JPG 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. 
O item 11 solicitava: 
 
11. Dê o espaço de uma linha e insira o texto referente ao local e data, alinhando o texto a 
margem direita. 
Os quesitos de avaliação, são aferido com base nas ações prevista para elaboração do 
documento (formatação, texto e indicadores). Sendo assim, a não inserção do referido item 
leva ao computo de 3 erros, sendo: 1 pela não inserção do texto completo, 1 ponto - 
formatação, 1 ponto pela não conclusão da etapa. A não inserção da etapa incide em 
descontos com base nos critérios de avaliação, sendo que os candidatos que a concluíram são 
avaliados neste três segmentos (podendo até ser descontos mais que 3 pontos - erros de 
ortográfica por exemplo).  
Com relação a pontuação no final da frase, reafirma-se que o teste previa a execução da 
atividade seguindo a formatação estabelecida, a ortografia e a gramática exatamente 
conforme Modelo Padrão, sendo que algumas etapas foram propositalmente elaboradas com 
viés de avaliação, sendo que o candidato deveria reproduzir cópia exata do Modelo Padrão 
seguindo as especificações do Caderno de Prova Prática, demonstrando sua aptidão e 
concentração na realização da atividade proposta.  
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Dados da solicitação – Recurso 5 

INSCRIÇÃO 1231499 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DATA DE SOLICITAÇÃO 08/11/2018 15:28 

DESCRIÇÃO FATOS Descontado pontos equivocadamente. 

FUNDAMENTAÇÃO Foi descontado 0,25 por eu não ter inserido texto de rodapé. Seria a última coisa que eu 
faria no texto, como não houve tempo hábil, não fiz. Se for para desconsiderar pontos por 
textos não digitados exijo correção de todas as provas, descontando 0,25 por linha não 
digitada. 
O desconto ocorreu com a seguinte observação: SEM TEXTO DE RODAPÉ. 
Ou seja, a ausência de um item no final do texto descontou pontos. Seguindo essa lógica, 
todos aqueles candidatos que apenas realizaram 2 linhas de texto. devem sofrer desconto 
de não terem inseridos PARÁGRAFOS SEGUINTES, NÃO TEREM INSERIDOS GRÁFICOS, DATA 
E LOCAL, ASSIM POR DIANTE. 

PEDIDO Recurso: Desconsiderar o desconto de 0,25 ou aplicar mesma regra a todas as linhas não 
digitadas por outros candidatos. Recontagem de pontos. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/1790/1231499/8434d66abe180a2320b53ad7e4d97850.JPG 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao requerente. 
O quesito de avaliação para o item 1 (RODAPÉ), prevê que o candidato insira no rodapé o 
texto conforme o Modelo Padrão (1 item avaliativo), a não inserção é um erro de execução e 
feito o desconto conforme estabelecido no item 14 do Caderno de Provas - Regras e 
Instruções Complementares (podendo inclusive aumentar, com erros de ortográfica por 
exemplo). A avaliação dos quesitos não são feitas por linhas de texto. 
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Dados da solicitação  – Recurso 6 

INSCRIÇÃO 1231499 

CARGO Agente de Informática 

TIPO RECURSO Prazo para recursos da nota prática e classificação provisória 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/11/2018 23:57 

DESCRIÇÃO FATOS Efetuado desconto de pontos equivocadamente. 

FUNDAMENTAÇÃO No texto havia um item para inserir número de páginas, mas nos itens de avaliação ITEM III, 
a qualidade do material/produção finalizado, não contabilizou 0,30 pontos para quem 
realizasse a inserção do mesmo, mas efetuaram o desconto de 0,25 pontos, caso não 
efetuasse o marcador de páginas no layout exigido.  

PEDIDO Considerar 0,30 para a inserção do número de páginas, ou não considerar o desconto de 0,25 
pelo modelo de layout. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao requerente. 
O número de página constava no quesito de avaliação do Rodapé. 
 
1. Inserir cabeçalho e rodapé: Inserir no CABEÇALHO a imagem do Brasão do Município de 
Presidente Getúlio (Imagem localizada na Área de Trabalho, na Pasta Concurso Público 
01/2018). Centralizar imagem no cabeçalho, com Quebra de Texto: Alinhado com o Texto. 
Tamanho Imagem: altura 2,60 cm e largura 2,49 cm. Inserir no RODAPÉ o “número de 
pagina” conforme modelo, no canto inferior direito da pagina e o texto conforme Modelo, 
centralizado. 
Conforme previsto nas regras do caderno de prova, os descontos foram realizados no exame 
em função da pontuação negativa por faltas, erros, ou procedimentos inadequados, 
cometidos durante todas as etapas do exame, sendo que a pontuação teve a escala negativa, 
sendo atribuída a pontuação de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto negativo, para cada 
erro de identificação/gramática/ortográfica e/ou formatação, sendo computados no máximo 
20 (vinte) erros). 

 


