
 
PUBLICAÇÃO DOS RECURSOS APRESENTADOS EM RELAÇÃO A 

CLASSIFICAÇÃO 
 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2109546 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/11/2021 às 23h 31min 

PEDIDO Reclassificação do candidato. 

DESCRIÇÃO FATOS Candidatos com as mesmas notas, porém estão classificados acima  de minha posição. 

Qual o critério de Avaliação neste caso?  

DESCRIÇÃO Na lista de classificação provisória, os candidatos que estão na minha frente possuem 

as mesmas notas na prova.  

RESPOSTA Recurso Indeferido. Na classificação aplica-se os critérios de desempate (item 5.3 do 

Edital), desta forma há pessoas com a “mesma” nota que a sua em posições acima da 

sua, pois nas regras de desempate eles ficam acima de você. Sobre pessoas com notas 

menores estar acima de você, vale lembrar que a nota final leva em consideração a 

soma da nota da prova escrita objetiva e a nota de títulos. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2110685 

CARGO Professor Educação Infantil (Pré-Escolar e CMEIs) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 12h 13min 

PEDIDO RECONTAGEM DE PONTOS. 

DESCRIÇÃO FATOS REVER CLASSIFICAÇÃO GERAL MEDIANTE O EXPOSTO NO EDITAL. 

DESCRIÇÃO 4.4.1 A nota final dos candidatos será a média das provas, considerados os seguintes 

pesos: Prova escrita objetiva:.... 80%; 

Prova de títulos: .............20%.  

 

5.4 Os candidatos que não comparecerem, ou que não obtiverem nota igual ou 

superior a 3,00 (três), serão eliminados do Processo Seletivo.  

 

ESSES ITENS PRECISAM SER CONTEMPLADOS NA CLASSIFICAÇÃO FINAL. 

RESPOSTA Recurso Indeferido. As regras referentes a nota da prova escrita objetiva (1º fase) foram 

aplicadas de acordo com o Edital: 

 

4.2 Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõem o programa das provas – 

Anexos IV, V e VI, deste Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função 

que pretendem exercer.  

 

4.3 A 1ª fase: prova escrita objetiva, se dará por meio de questões de múltipla escolha, 

com cinco alternativas (a, b, c, d, e), com 1 (uma) única alternativa correta.  

 

4.3.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou 



superior a 3,00 (três), na prova escrita objetiva.  

 

Os pesos aplica-se na 2º fase, conforme foi publicado. 

 

Os candidatos que obtiveram nota menor que 3,00 (1º fase) consta como 

desclassificados. Os mesmos serão eliminados na Homologação Final. 

 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2106497 

CARGO Professor Lab Pedagógico I (anos iniciais do ensino fundamental) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 21h 58min 

PEDIDO SOLICITO QUE A QUESTÃO 9 DE MATEMÁTICA, CONTINUE COM A LETRA E DO 

GABARITO, COMO CORRETA PARA TODAS AS DISCIPLINAS, POIS A MESMA ESTÁ 

CORRETA E NÃO PROCEDE A SUA ANULAÇÃO, POIS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA , 

A MESMA NÃO APARECE ANULADA, É MUITO INJUSTO, POIS ESTÁ CORRETA, E O 

CORRETO É PARA TODOS, NÃO ACEITO O QUE FIZ CORRETO, CONTAR PONTOS PARA 

QUEM FEZ ERRADO E EU CONTINUAR NA MESMA POSIÇÃO, ME SENTI 

GRANDEMENTE PREJUDICADA, PERDI MUITAS POSIÇÕES, CORRENDO O RISCO DE 

FICAR SEM AULAS. SOLICITO UM NOVO GABARITO DEFINITIVO, COM A LETRA E NA 

QUESTÃO 9 DE MATEMÁTICA, O JUSTO PARA TODOS. NUNCA SE VIU 2 GABARITOS , 

PARA AS MESMAS QUESTÕES. CONFIO NA COMPETÊNCIA DA AMAUC E NA CLAREZA . 

SOLICITO A VERIFICAÇÃO DOS PONTOS MEUS E DOS MEUS COLEGAS.  

TRABALHO COM ESTA DISCIPLINA A 10 ANOS, SEMPRE COMO ACT E NA MESMA 

ESCOLA, REALIZO A PROVA TODOS OS ANOS E SEMPRE FIQUEI BEM CLASSIFICADA,  

ESPERO NÃO SOFRER INJUSTIÇA. POIS SOU MUITO CORRETA EM MINHAS AÇÕES E 

ESPERO O MESMO DOS OUTROS. PERDI MUITAS POSIÇÕES, POIS EMPATEI COM 

VÁRIAS COLEGAS, CONFIRAM TUDO POR FAVOR. 

DESCRIÇÃO FATOS ANULAÇÃO DA QUESTÃO 9 DE MATEMÁTICA, QUE EM LABORATÓRIO PEDAGÓGICO I 

E ANOS INICIAIS, FOI ANULADA, SENDO QUE NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA , A 

QUESTÃO NÃO FOI ANULADA, POR ESTAR DEVIDAMENTE CORRETA, ESTANDO 

CORRETA A MESMA NÃO DEVE SER ANULADA, EM NENHUMA DISCIPLINA, 

MANTENDO A LETRA E DO GABARITO PARA TODAS AS DISCIPLINAS COMO CORRETA. 

POIS O CORRETO E JUSTO VALE PARA TODOS. 

DESCRIÇÃO Ao observar o recurso deferido da questão 9 de raciocínio lógico, afirma-se no 

recurso que o enunciado não deixou claro as análises que deveriam ter sido feitas, 

havendo ambiguidade nas palavras pontos e notas.  

Porém, no trecho do enunciado “Considerando que 10 são os pontos máximos a 

serem tirados em cada prova (desconsiderando o peso das disciplinas)” especifica 

claramente que é o valor máximo que “Pedro” pode tirar se não houvessem os pesos, 

ou seja, se os pesos não existissem, mas os pesos existem e o enunciado no trecho 

acima coloca de forma objetiva que de acordo com a tabela, analisar a tabela. 

E as palavras pontos e notas são utilizadas frequentemente para representarem um 

resultado em uma prova, o próprio edital no item 2.1 utiliza a palavra pontuação para 

dizer a nota final que o candidato irá obter, portanto, nessa questão 9 elas têm 

também um mesmo sentido e não um duplo sentido, como o deferimento sugere. 

Sendo uma questão de raciocínio lógico, onde que o próprio significado de raciocínio 

lógico é organizar e desenvolver uma estrutura de pensamentos, os candidatos 

deveriam analisar a questão e buscar uma resposta e não a questão dizer o que 

deveria ter sido feito. 

O questionamento de disciplina mais importante, questionado em vários recursos, 

também o enunciado da questão deixa claro que no ponto que diz “analise a tabela 



abaixo”, ou seja, a disciplina que mais tem valor dentre as que foram apresentadas no 

problema, sendo que essa é uma análise de raciocínio lógico que o candidato que 

estava resolvendo a questão deveria fazer, interpretando a questão conforme dizia o 

enunciado analisando a tabela. 

RESPOSTA Gabarito Corrigido. A questão 09 é a mesma para todos os cargos desta forma a 

mesma sendo anulada ela é anulada para todos os cargos. Houve erro na publicação 

do gabarito, que já está corrigido, sendo a questão 09 do cargo de matemática 

anulada. A questão 09 conforme anexo, foi corrigida no sistema como ANULADA (W) 

para todos os cargos. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2106496 

CARGO Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 21h 50min 

PEDIDO SOLICITO QUE A QUESTÃO 9 DE MATEMÁTICA, CONTINUE COM A LETRA E DO 

GABARITO, COMO CORRETA PARA TODAS AS DISCIPLINAS, POIS A MESMA ESTÁ 

CORRETA  E NÃO PROCEDE A SUA ANULAÇÃO, POIS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

, A MESMA NÃO APARECE ANULADA, É MUITO INJUSTO, POIS ESTÁ CORRETA, E O 

CORRETO É PARA TODOS, NÃO ACEITO O QUE FIZ CORRETO, CONTAR PONTOS PARA 

QUEM FEZ ERRADO E EU CONTINUAR NA MESMA POSIÇÃO, ME SENTI 

GRANDEMENTE PREJUDICADA, PERDI MUITAS POSIÇÕES, CORRENDO O RISCO DE 

FICAR SEM AULAS. 

SOLICITO UM NOVO GABARITO DEFINITIVO, COM A LETRA E NA QUESTÃO 9 DE 

MATEMÁTICA,  O JUSTO PARA TODOS. NUNCA SE VIU 2 GABARITOS , PARA AS 

MESMAS QUESTÕES. CONFIO NA COMPETÊNCIA DA AMAUC E NA CLAREZA . 

SOLICITO A VERIFICAÇÃO DOS PONTOS MEUS E DOS MEUS COLEGAS. 

DESCRIÇÃO FATOS ANULAÇÃO DA QUESTÃO 9 DE MATEMÁTICA, QUE EM LABORATÓRIO PEDAGÓGICO I 

E ANOS INICIAIS, FOI ANULADA, SENDO QUE NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA , A 

QUESTÃO NÃO FOI ANULADA, POR ESTAR DEVIDAMENTE CORRETA, ESTANDO 

CORRETA  A MESMA NÃO DEVE SER ANULADA, EM NENHUMA DISCIPLINA, 

MANTENDO A LETRA E DO GABARITO PARA TODAS AS DISCIPLINAS COMO CORRETA. 

POIS O CORRETO E JUSTO VALE PARA TODOS. 

DESCRIÇÃO Ao observar o recurso deferido da questão 9 de raciocínio lógico, afirma-se no 

recurso que o enunciado não deixou claro as análises que deveriam ter sido feitas, 

havendo ambiguidade nas palavras pontos e notas.  

Porém, no trecho do enunciado “Considerando que 10 são os pontos máximos a 

serem tirados em cada prova (desconsiderando o peso das disciplinas)” especifica 

claramente que é o valor máximo que “Pedro” pode tirar se não houvessem os pesos, 

ou seja, se os pesos não existissem, mas os pesos existem e o enunciado no trecho 

acima coloca de forma objetiva que de acordo com a tabela, analisar a tabela. 

E as palavras pontos e notas são utilizadas frequentemente para representarem um 

resultado em uma prova, o próprio edital no item 2.1 utiliza a palavra pontuação para 

dizer a nota final que o candidato irá obter, portanto, nessa questão 9 elas têm 

também um mesmo sentido e não um duplo sentido, como o deferimento sugere. 

Sendo uma questão de raciocínio lógico, onde que o próprio significado de raciocínio 

lógico é organizar e desenvolver uma estrutura de pensamentos, os candidatos 

deveriam analisar a questão e buscar uma resposta e não a questão dizer o que 

deveria ter sido feito. 

O questionamento de disciplina mais importante, questionado em vários recursos, 

também o enunciado da questão deixa claro que no ponto que diz “analise a tabela 

abaixo”, ou seja, a disciplina que mais tem valor dentre as que foram apresentadas no 



problema, sendo que essa é uma análise de raciocínio lógico que o candidato que 

estava resolvendo a questão deveria fazer, interpretando a questão conforme dizia o 

enunciado analisando a tabela. 

RESPOSTA Gabarito Corrigido. A questão 09 é a mesma para todos os cargos desta forma a 

mesma sendo anulada ela é anulada para todos os cargos. Houve erro na publicação 

do gabarito, que já está corrigido, sendo a questão 09 do cargo de matemática 

anulada. A questão 09 conforme anexo, foi corrigida no sistema como ANULADA (W) 

para todos os cargos. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2114337 

CARGO Professor Laboratório de Informática - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/11/2021 às 07h 58min 

PEDIDO Temos em que pede e espera deferimento, confiando na sobriedade dos responsáveis 

pela reavaliação da correção ora impugnada, pugna ainda pela revisão da classificação 

da recorrente que acertou a questão 9 como raciocínio logico. 

DESCRIÇÃO FATOS Vem por meio deste salientar alguns pontos da resposta da questão 9 da disciplina de 

matemática, que podem ter passado despercebidos. 

Considerando o deferimento do recurso que trata da anulação da questão supra citada, 

ao qual o texto diz que “Para que não haja prejuízos a ninguém a questão será 

anulada”. 

Considerando o gabarito definitivo observa-se que a questão 9 foi anulada para todos 

os cargos e não foi anulada para o cargo especifico de matemática, o que descarta a 

hipótese de incoerência na formulação da questão. O ato causou um cenário no 

mínimo intrigante já que todos estão concorrendo por vagas de igual para igual não 

podendo haver diferenciação de tratamento na prova. 

DESCRIÇÃO No gabarito preliminar a recorrente teve a questão supra citada considerada como 

certa, estando classificada em segundo lugar para escolha de vagas. Ocorre que com 

o deferimento do recurso anulando a questão 9 outros candidatos com menos 

acertos aproveitando essa questão que passa a contar como certa para todos sobem 

na classificação ficando assim a recorrente em terceira posição para escolha de vagas, 

sendo assim claramente prejudicada já que o cargo concorrido oferta apenas duas 

vagas. 

Salienta ainda que sendo uma questão de raciocínio logico, onde que o próprio 

significado de raciocínio logico é organizar e desenvolver uma estrutura de 

pensamentos, os candidatos deveriam analisar a questão e buscar uma resposta e não 

a questão dizer o que deveria ter sido feito. Por esta razão a questão não deveria ter 

sido anulada e muito menos pontuar para todos que erraram a resposta. 

Por fim, requer-se que de acordo com os argumentos acima expendidos, seja revista a 

anulação da questão 9, haja vista não ter razões para anulação por estar bem claro na 

prova que se trata de raciocínio logico. Visto que não seria justo que um candidato 

que teve menos acertos fique em melhor classificação, se houver a necessidade de 

anular questões não pode haver prejuízos para ninguém caso seja mantida a anulação 

a requerente sai claramente prejudicada. 

RESPOSTA Gabarito Corrigido. A questão 09 é a mesma para todos os cargos desta forma a 

mesma sendo anulada ela é anulada para todos os cargos. Houve erro na publicação 

do gabarito, que já está corrigido, sendo a questão 09 do cargo de matemática 

anulada. A questão 09 conforme anexo, foi corrigida no sistema como ANULADA (W) 

para todos os cargos. 

STATUS Indeferido. 



 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2115607 

CARGO Professor Educação Física - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/11/2021 às 17h 20min 

PEDIDO Mantenha se o gabarito com a alternativa E correta. 

DESCRIÇÃO FATOS Me sinto prejudicada em relação a minha classificação, com a anulação da questão 09 

de matemática. 

DESCRIÇÃO Analisando todos os gabaritos postados percebo que a questão 09 de matemática foi 

anulada em quase todos , menos em matemática , entendo que se a questão está 

anulada deve ser para todos, porém nessa situação fica o meu entendimento que a 

resposta correta é a letra E e que a questão não deva ser anulada. 

Analisando o  recurso deferido da questão 9 de raciocínio lógico, afirma-se no recurso 

que o enunciado não deixou claro as análises que deveriam ter sido feitas, havendo 

ambiguidade nas palavras pontos e notas.  

As palavras pontos e notas são utilizadas frequentemente para representarem um 

resultado em uma prova, o próprio edital no item 2.1 utiliza a palavra pontuação para 

dizer a nota final que o candidato irá obter, portanto, nessa questão 9 elas têm 

também um mesmo sentido e não um duplo sentido, como o deferimento sugere. 

Nessa situação gostaria que fosse mantido a letra E como resposta correta e não a 

anulação da questão. 

RESPOSTA Gabarito Corrigido. A questão 09 é a mesma para todos os cargos desta forma a 

mesma sendo anulada ela é anulada para todos os cargos. Houve erro na publicação 

do gabarito, que já está corrigido, sendo a questão 09 do cargo de matemática 

anulada. A questão 09 conforme anexo, foi corrigida no sistema como ANULADA (W) 

para todos os cargos. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2115466 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 16h 37min 

PEDIDO Recontagem de nota da prova objetiva. 

DESCRIÇÃO FATOS Como candidato, venho solicitar a revisão da somatória do resultado preliminar da 

prova objetiva. 

DESCRIÇÃO  A nota das questões específicas de Ed. Especial, divergem do meu gabarito. 

RESPOSTA Recurso Indeferido, em relação a nota da prova objetiva. Planilha publicada está de 

acordo com seu Cartão Resposta (em anexo). 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2106975 



CARGO Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 12h 14min 

PEDIDO O presente recurso objetiva a revisão de minha nota na prova de conhecimentos gerais. 

Uma vez que houve anulação da questão de número 09 (matemática), a pontuação da 

referida questão deveria ter somado aos acertos na prova, o que não ocorreu. Obtive 4 

acertos na prova de conhecimentos gerais que, somados à questão anulada, minha 

nota deveria ser 2 pontos. Porém me foi atribuída erroneamente a nota de 1,6.  

DESCRIÇÃO FATOS RECONTAGEM DE PONTOS - ERRO NO CÁLCULO DA NOTA DA PROVA DE 

CONHECIMENTOS GERAIS 

DESCRIÇÃO A questão número 9 (prova de matemática) foi anulada. Logo, a pontuação 

correspondente à questão (peso 0,4) deveria de somado à minha pontuação final,  o 

que não ocorreu. 

RESPOSTA Recurso Indeferido, em relação a nota da prova objetiva. Planilha publicada está de 

acordo com seu Cartão Resposta (em anexo). 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2113470 

CARGO Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 14h 33min 

PEDIDO NO CARTÃO RESPOSTA, ASSINALEI , NA QUESTÃO 9, QUE FOI ANULADA, A OPÇÃO 

ERRADA. 

SENDO ASSIM , PEÇO QUE TENHA A REVISÃO E A RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO . 

 

DESCRIÇÃO FATOS 7. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como 

respondidas 

corretamente por todos os candidatos. 

TRECHO DO EDITAL EXPOSTO ACIMA, SUBTENDE-SE QUE ; NO CASO DA QUESTÃO 

ANULADA ESTAR MARCADA ,NO GABARITO, ERRADA, SOMA-SE PONTO, COMO 

CORRETA. NO MEU CASO, A QUESTÃO 9 FOI ASSINALADA A OPÇÃO ERRADA, SENDO 

ASSIM, NÃO HOUVE ADIÇÃO DE 0,40 PONTOS NA SOMA DOS PONTOS ACERTIVOS. 

DESCRIÇÃO 7. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como 

respondidas 

corretamente por todos os candidatos.  

TRECHO DO EDITAL EXPOSTO ACIMA, SUBTENDE-SE QUE ; NO CASO DA QUESTÃO 

ANULADA ESTAR MARCADA, NO GABARITO,  ERRADA, SOMA-SE PONTO, COMO 

CORRETA. NO MEU CASO, A QUESTÃO 9 , QUE FOI ANULADA, FOI ASSINALADA A 

OPÇÃO ERRADA, SENDO ASSIM, NÃO HOUVE ADIÇÃO DE 0,40 PONTOS NA SOMA 

DOS PONTOS ACERTIVOS. 

 

NO CARTÃO RESPOSTA, ASSINALEI , NA QUESTÃO 9, QUE FOI ANULADA, A OPÇÃO 

ERRADA, SENDO ASSIM , PEÇO QUE TENHA A REVISÃO DA PONTUAÇÃO. 

RESPOSTA Recurso Indeferido, em relação a nota da prova objetiva. Planilha publicada está de 

acordo com seu Cartão Resposta (em anexo). 

STATUS Indeferido. 

 



EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2106976 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 12h 16min 

PEDIDO O presente recurso objetiva a revisão de minha nota na prova de conhecimentos gerais. 

Uma vez que houve anulação da questão de número 09 (matemática), a pontuação da 

referida questão deveria ter somado aos acertos na prova, o que não ocorreu. Obtive 4 

acertos na prova de conhecimentos gerais que, somados à questão anulada, minha 

nota deveria ser 2 pontos. Porém me foi atribuída erroneamente a nota de 1,6. 

DESCRIÇÃO FATOS RECONTAGEM DE PONTOS - ERRO NO CÁLCULO DA NOTA DA PROVA DE 

CONHECIMENTOS GERAIS 

DESCRIÇÃO A questão número 9 (prova de matemática) foi anulada. Logo, a pontuação 

correspondente à questão (peso 0,4) deveria de somado à minha pontuação final,  o 

que não ocorreu. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/210697

6/ec46c4cb2e1a0704c2e489c7cdd7ec88.pdf 

RESPOSTA Recurso Indeferido, em relação a nota da prova objetiva. Planilha publicada está de 

acordo com seu Cartão Resposta (em anexo). 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2109007 

CARGO Professor Educação Física - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 21h 30min 

PEDIDO Solicita-se a revisão e recontagem de pontos para reclassificar a posição da candidata. 

DESCRIÇÃO FATOS A candidata observou que na correção do seu gabarito não consta como somada a 

pontuação referente a questão número 9, questão esta que foi  anulada.  

DESCRIÇÃO A candidata atingiu nota específicas: 4,20 / nota português: 0,40 / nota matemática: 

1,20.  

Porém, na nota de matemática somente foi somado  a nota em que a candidata 

atingiu antes do gabarito definitivo: 1,20 com apenas 3 acertos.  

Contando com a anulação da questão número  9, a nota da candidata em matemática 

deve ser de 1,60 o que contabiliza 4 acertos, aumentando assim a nota. 

A nota da prova passa de 5,80 para 6,20. 

RESPOSTA Recurso Indeferido, em relação a nota da prova objetiva. Planilha publicada está de 

acordo com seu Cartão Resposta (em anexo). 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2106534 

CARGO Professor Geografia - Habilitado 



TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 18h 10min 

PEDIDO CORREÇÃO DO GABARITO, sei que  cartão resposta não é feito por correção manual, 

mas na hora de passar eu ainda conferi novamente, talvez haja um equivoco. 

DESCRIÇÃO FATOS SOLICITO NOVA CORREÇÃO DO GABARITO POIS O NÚMERO DE QUESTÕES 

ACERTADAS NÃO FECHA COM O NÚMERO ANOTADO EM RASCUNHO 

DESCRIÇÃO Ao fazer a contagem dos acertos da prova, após a divulgação do gabarito preliminar, 

contei 6 acertos NAS QUESTÕES ESPECÍFICAS. 

No entanto, a planilha do Resultado mostra que foram computados 5 acertos, em 

vista disso, gostaria de pedir a revisão da contagem de acertos das questões 11 à 20, 

pois pelas minhas anotações havia acertado 6 destas. 

RESPOSTA Recurso Indeferido, em relação a nota da prova objetiva. Planilha publicada está de 

acordo com seu Cartão Resposta (em anexo). 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2113471 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 14h 35min 

PEDIDO NO CARTÃO RESPOSTA, ASSINALEI , NA QUESTÃO 9, QUE FOI ANULADA, A OPÇÃO 

ERRADA. 

SENDO ASSIM , PEÇO QUE TENHA A REVISÃO E A RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO . 

DESCRIÇÃO FATOS 7. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como 

respondidas 

corretamente por todos os candidatos.  

TRECHO DO EDITAL EXPOSTO ACIMA, SUBTENDE-SE QUE ; NO CASO DA QUESTÃO 

ANULADA ESTAR MARCADA, NO GABARITO,  ERRADA, SOMA-SE PONTO, COMO 

CORRETA. NO MEU CASO, A QUESTÃO 9 , QUE FOI ANULADA, FOI ASSINALADA A 

OPÇÃO ERRADA, SENDO ASSIM, NÃO HOUVE ADIÇÃO DE 0,40 PONTOS NA SOMA 

DOS PONTOS ACERTIVOS. 

DESCRIÇÃO 7. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como 

respondidas 

corretamente por todos os candidatos.  

TRECHO DO EDITAL EXPOSTO ACIMA, SUBTENDE-SE QUE ; NO CASO DA QUESTÃO 

ANULADA ESTAR MARCADA, NO GABARITO,  ERRADA, SOMA-SE PONTO, COMO 

CORRETA. NO MEU CASO, A QUESTÃO 9 , QUE FOI ANULADA, FOI ASSINALADA A 

OPÇÃO ERRADA, SENDO ASSIM, NÃO HOUVE ADIÇÃO DE 0,40 PONTOS NA SOMA 

DOS PONTOS ACERTIVOS. 

NO CARTÃO RESPOSTA, ASSINALEI , NA QUESTÃO 9, QUE FOI ANULADA, A OPÇÃO 

ERRADA, SENDO ASSIM , PEÇO QUE TENHA A REVISÃO DA PONTUAÇÃO. 

RESPOSTA Recurso Indeferido, em relação a nota da prova objetiva. Planilha publicada está de 

acordo com seu Cartão Resposta (em anexo). 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2114971 



CARGO Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/11/2021 às 10h 25min 

PEDIDO Venho por meio deste solicitar a revisão da minha classificação no processo seletivo, 

pois a questão número 9 foi anulada e a mesma não foi atribuída a minha  nota final de 

classificação. A mesma foi anulada sendo assim deve ser somada a todos os 

candidatados como certa, percebo que a mesma foi atribuída somente a alguns 

candidatos prejudicando assim a minha classificação. Solicito a revisão da minha nota 

da prova pois somando a questão anulada minha nota atual é 4,2, e se atribuída a 

questão anulada ela subirá automaticamente para 4,6. 

Solicito também a revisão da minha pontuação de títulos. E assim a somatória 

novamente da minha classificação da prova e dos títulos em questão. 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito  a revisão da minha nota de classificação e títulos. 

DESCRIÇÃO Venho por meio deste solicitar a revisão da minha classificação no processo seletivo, 

pois a questão número 9 foi anulada e a mesma não foi atribuída a minha  nota final 

de classificação. A mesma foi anulada sendo assim deve ser somada a todos os 

candidatados como certa, percebo que a mesma foi atribuída somente a alguns 

candidatos prejudicando assim a minha classificação. Solicito a revisão da minha nota 

da prova pois somando a questão anulada minha nota atual é 4,2, e se atribuída a 

questão anulada ela subirá automaticamente para 4,6. 

Solicito também a revisão da minha pontuação de títulos. 

RESPOSTA A candidata recebeu a pontuação adequada (especialização) conforme documentação 

apresentada no envelope. RECURSO INDEFERIDO. 

Recurso Indeferido, em relação a nota da prova objetiva. Planilha publicada está de 

acordo com seu Cartão Resposta (em anexo). 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2106382 

CARGO Professor Educação Infantil (Pré-Escolar e CMEIs) - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 10h 36min 

PEDIDO Revisão de títulos 

DESCRIÇÃO FATOS Anulação de pontuação de títulos da pós, pois não enviei certificado da pós, já que 

estrou cursando a mesma 

DESCRIÇÃO Ao observar a classificação, verifiquei que está incluso certificado de pós graduação, 

porém, a mesma não foi entregue, já que estou concluindo. 

solicito que seja revisado os documentos colocados no envelope, sendo que os 

documentos enviados foram certificado e histórico escolar da graduação apenas. 

RESPOSTA Revisão realizada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2106672 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 



TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 11h 45min 

PEDIDO Pedidos: Aguardo deferimento do recurso de recontagem de pontos da titulação de 

pós-graduação, acima descrito! 

DESCRIÇÃO FATOS Minha titulação de Pós Graduação não foi contabilizada na pontuação, prejudicando-

me na classificação final. 

DESCRIÇÃO Venho por meio deste solicitar a recontagem da pontuação, visto que a titulação de 

pós-graduação não está agregada. Sendo assim, minha colocação final ficou 

prejudicada devido a este erro. 

 Desde já agradeço sua atenção. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/210667

2/ad4b07334c66e1b012690aafe4cded8f.pdf 

RESPOSTA Revisão realizada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2106787 

CARGO Professor Educação Especial - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 20h 12min 

PEDIDO Peço correção do meu diploma em anexo meu histórico escolar da complementação 

em educação especial  

DESCRIÇÃO FATOS Venho através deste pedir revisão de títulos ,  meu diploma e histórico escolar. 

DESCRIÇÃO Meu diploma de conclusão e especialização em educação especial 2 licenciatura plena  

em educação especial  está descrito no verso do meu diploma peço que revejam  pois 

tenho especialização em educação especial. 

E na classificação só aparece com formação graduação na área. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/210678

7/da457ee08a4f0a441e85efc611ef37e3.jpg 

RESPOSTA Conforme edital do Processo Seletivo esclarece, a especialização se refere a “Curso de 

Pós-Graduação”. No caso descrito pela candidata, a mesma equivocadamente se refere 

a especialização quando na verdade a candidata possui “habilitação em Educação 

Especial”. A pontuação da graduação da candidata foi corretamente registrada. 

 RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2107239 

CARGO Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 16h 40min 



PEDIDO Pontuação da prova de títulos. 

DESCRIÇÃO FATOS Como candidato, venho solicitar a revisão da pontuação da prova de títulos. 

DESCRIÇÃO A mesma não foi computada na classificação. 

RESPOSTA A referida candidata apresentou no envelope de sua inscrição cópia do certificado de 

Graduação em Pedagogia, o qual foi devidamente computado na nota de títulos. 

RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2108194 

CARGO Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 10h 04min 

PEDIDO Recontagem dos títulos.  

Recontagem de pontos  

Recontagem da classificação 

DESCRIÇÃO FATOS Pontuação de títulos incorreta.  

Classificação injusta devido a não contagem do meu título de especialização.  

DESCRIÇÃO Bom dia!  

Na minha pontuação de títulos não está correto, e com isso a classificação também não.  

Me inscrevi com pós graduação ( conforme anexo) na área na qual me inscrevi, no 

entanto na contagem dos títulos aparece somente com o peso da graduação, sendo 

que a especialização vale um peso maior . Preciso que confiram os meus títulos, e 

ajustem . Levei a documentação na Amauc dentro do prazo e com o certificado da pós. 

Por gentileza conferir e corrigir.  

Títulos e automaticamente a minha colocação .  

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108194

/ed47fd40d28bd5f167abfa86d52c634b.pdf 

RESPOSTA No envelope  entregue pela candidata consta certificado de Graduação em Pedagogia, 

histórico escolar do referido curso, certidão de nascimento de filha menor. Não consta 

nenhum documento comprobatório de conclusão de Pós-Graduação.  RECURSO 

INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2108195 

CARGO Professor Educação Infantil (Pré-Escolar e CMEIs) - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 10h 16min 

PEDIDO Bom dia !  Preciso que seja corrigido a minha pontuação de títulos, e automaticamente a 

minha classificação.  

Ocorreu que me inscrevi com graduação e pós graduação.  

Minha especialização é na área,( conforme anexo). Levei a documentação na Amauc no 

prazo correto, porém na classificação final a minha classificação ficou injusta, pois 



analisando a contagem dos títulos aparece menos pontuação do que deveria.  

Ou seja , não aparece o peso do título de especialização.  

Por gentileza confiram, e ajustem para que a pontuação dos títulos e a minha 

classificação seja justa.  

Grata.  

DESCRIÇÃO FATOS Contagem incorreta dos títulos.  

Classificação injusta por não contar o peso da especialização nos títulos.  

DESCRIÇÃO Bom dia !  

Ocorreu que me inscrevi com graduação e pós graduação.  

Minha especialização é na área,( conforme anexo). Levei a documentação na Amauc no 

prazo correto, porém na classificação final a minha classificação ficou injusta, pois 

analisando a contagem dos títulos aparece menos pontuação do que deveria.  

Ou seja , não aparece o peso do título de especialização.  

Por gentileza confiram, e ajustem para que a pontuação dos títulos e a minha 

classificação seja justa.  

Grata.  

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108195

/46bab9e615b247ada93c04ed5d659920.pdf 

RESPOSTA No envelope  entregue pela candidata consta certificado de Graduação em Pedagogia, 

histórico escolar do referido curso, certidão de nascimento de filha menor. Não consta 

nenhum documento comprobatório de conclusão de Pós-Graduação.  RECURSO 

INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2108532 

CARGO Professor Matemática - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 20h 45min 

PEDIDO Peço revisão  dos títulos enviados , pois todos os anos tenho nota  6,000 e neste  ano 

nota 4,000, pois tenho graduação e especialização, acredito que coloquei cópia do 

histórico escolar e dos  títulos no envelope.   

Desde já agradeço e aguardo um parecer. 

DESCRIÇÃO FATOS Nota dos titulos 4,0000 

DESCRIÇÃO Peço revisão  dos títulos enviados , pois todos os anos tenho nota  6,000. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108532

/e4c6322f02b4c72cad6df3b7052f1408.docx 

RESPOSTA Revisão realizada, novo cálculo. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2108701 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 



DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 13h 28min 

PEDIDO Favor rever os meus titulos, pois não pontou, não contou pontos na média. 

DESCRIÇÃO FATOS Gostaria que  revizasem   minha colocação e média em Educação Especial  ,pois para mim 

não contou os titulos, tenho pós em Educação Especial. 

DESCRIÇÃO Não contou meus titulos. 

Sei que tenho direito dos titulos. 

RESPOSTA Revisão realizada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2108789 

CARGO Professor Educação Especial - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 15h 38min 

PEDIDO SOLICITO A COMPUTAÇÃO DE TÍTULOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL- HABILITADO, UMA 

VEZ QUE NÃO CONSTA NA LISTA DIVULGADA. 

DESCRIÇÃO FATOS CONFORME OBSERVADO NA CLASSIFICAÇÃO APRESENTADA CONSTA QUE MINHA 

PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS NÃO FOI COMPUTADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

HABILITADO.  

DESCRIÇÃO PEÇO GETILMENTE, QUE SEJA REVISTO A MINHA PONTUAÇÃO DE TÍTULOS EM 

EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO FOI COMPUTADA. 

RESPOSTA Conforme edital Anexo I DAS VAGAS: 

Educação Especial Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de Curso de 

Licenciatura em Educação Especial; ou Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com 

habilitação em Educação Especial; ou Curso de Pedagogia com Complementação em 

Educação Especial. 

A candidata, habilitada em Pedagogia, se inscreveu como Habilitada em Educação 

Especial, desta forma não pontua no certame. RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2108994 

CARGO Professor Educação Infantil (Pré-Escolar e CMEIs) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 22h 51min 

PEDIDO Recontagem da colocação. 

DESCRIÇÃO FATOS Boa Noite, 

Classificação injusta, devido a não contagem do meu titulo de especialização. 

DESCRIÇÃO Boa Noite, 

minha pontuação de títulos não está CORRETA e com isso a classificação também não. 

Na minha inscrição está com PÓS GRADUAÇÃO, ( CONFORME ANEXO) na área na qual 

me inscrevi, no entanto na contagem dos títulos aparece somente com o peso da 

graduação, sendo que especialização vale um peso maior. Peço que conferem meus 



títulos e ajustem o mesmo, pois meus documentos foram entregues na AMAUC dentro 

do prazo junto o certificado da PÓS GRADUAÇÃO. Por gentileza corrigir os títulos e 

automaticamente a minha colocação. 

RESPOSTA A pontuação alcançada pela candidata na avaliação de Títulos está correta. A nota de 

especialização foi devidamente pontuada. RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2109315 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 16h 27min 

PEDIDO recontagem de títulos, recontagem de pontos e recontagem da classificação  

DESCRIÇÃO FATOS pontuação de títulos incorreta, devido a não contagem do meu titulo de graduação.  

DESCRIÇÃO boa tarde! a minha pontuação de títulos  não esta correta e com isso a classificação 

também não.( me inscrevi com graduação em pedagogia no entanto na aparece 

pontuação nenhuma só a pontuação da prova.   

RESPOSTA Revisão realizada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2109402 

CARGO Professor Educação Especial - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 18h 40min 

PEDIDO Solicito que incluam a soma de títulos junto a minha nota,pois enviei os mesmos no 

prazo determinado e não está sendo contabilizado conforme prevê o edital. Em anexo 

com os comprovantes de entrega de documentos e os títulos que estão no envelope 

entregue. 

DESCRIÇÃO FATOS Ao verificar a lista de classificação percebi que meus títulos não foram somados com a 

nota da prova sendo que entreguei o envelope na amauc no prazo estipulado em edital 

DESCRIÇÃO Analisando a lista classificatoria percebi que os pontos da graduação e pós graduação 

não foram somados com minha nota da prova. A soma de título está zerada sendo que 

encaminhei a documentação de prova de títulos estipulado no edital.solicito a 

somatória dos meus títulos. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2109402

/2009cd2cd0637679808183d67a6a86a0.pdf 

RESPOSTA Revisão realizada, nova pontuação. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 



INSCRIÇÃO 2109942 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/11/2021 às 00h 06min 

PEDIDO Recontagem da pontuação de  títulos 

DESCRIÇÃO FATOS Minha Pós Graduação não pontuou 

DESCRIÇÃO Minha pós-graduação não pontuou. Entendo que talvez isso tenha ocorrido pelo fato 

de eu estar concorrendo a uma vaga de educação especial e como sou habilitado em 

pedagogia entro como não habilitado. Se for por esse motivo, isso é muito injusto, 

sendo que a pós exigida pode ser tanto de educação especial ou na área de educação. 

Lógico que não pontuaria 6 pontos, mas no mínimo 2 pontos da pós teria que ter. E 

mesmo que pontuasse 6 pontos não haveria problema, pois os habilitados e não 

habilitados estão em listas separadas. E esse equivoco deve ter ocorrido com mais 

pessoas, pois observei que ninguém na lista dos não habilitados em Educação Especial 

pontuaram com títulos. ( lembrando que na opção de não habilitado tem muitas 

pessoas com Pedagogia e por isso podem ter pós graduação na área da educação e por 

isso merecem pontuar em detrimento dos que não se aperfeiçoaram com uma pós ou 

ainda estão cursando pedagogia ou faculdade de educação especial. 

Grato 

RESPOSTA Revisão realizada. Novo cálculo gerado. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2110327 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 16h 01min 

PEDIDO Recontagem dos ponto e avaliaçao dos títulos. 

DESCRIÇÃO FATOS Que seja avaliado os títulos. 

DESCRIÇÃO Preciso que avaliem os meus títulos..Pois nao esta correto na classificação. 

RESPOSTA Revisão realizada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2112532 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 16h 25min 

PEDIDO olá boa tarde venho gentilmente para que reveja a pontuação de títulos, pois tenho pós 

graduação em educação especial e 8 semestre em educação especial, mas vi que meus 

títulos estão zerados venho pedir para que revejam  a avaliação  dos títulos e a contagem 

na pontuação. 



DESCRIÇÃO FATOS olá boa tarde venho gentilmente para que reveja a pontuação de títulos, pois tenho pós 

graduação em educação especial e 8 semestre em educação especial, mas vi que meus 

títulos estão zerados venho pedir para que reveja  a avaliação  dos títulos.  

DESCRIÇÃO Meus títulos estão zerados venho pedir para que reveja  a avaliação  dos títulos, para 

prova de educação especial. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2112532

/3144c5af7f90a1105a26b8f4e5224a76.pdf 

RESPOSTA Documentação revisada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2112634 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/11/2021 às 09h 46min 

PEDIDO Aguardo deferimento do recurso de recontagem de pontos da titulação de pós-graduação, 

acima descrito! 

DESCRIÇÃO FATOS Minha titulação de pós graduação não foi contabilizada na pontuação, prejudicando-me na 

classificação final. 

DESCRIÇÃO Venho por meio deste solicitar a recontagem da pontuação, visto que a titulação de pós-

graduação não está agregada a nota final. Sendo assim, minha colocação final ficou 

prejudicada devido a este erro. 

Desde já agradeço sua atenção. 

RESPOSTA Revisão realizada, novo cálculo efetuado. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2112788 

CARGO Professor Educação Física - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 13h 43min 

PEDIDO Em face do exposto, solicito consideração do título apresentado e recontagem de pontos 

na nota e classificação final.  

DESCRIÇÃO FATOS Diante da publicação da Lista dos Classificados, tomo ciência de que não foram 

contabilizados os pontos referentes a meu título de Pós-Graduação strictu sensu em nível 

de mestrado. Por conseguinte, venho por meio deste, interpor recurso.  

DESCRIÇÃO 1) Seguindo as especificações do Edital deste Processo Seletivo quanto à entrega de 

títulos, foi enviado por mim, via Sedex e dentro do prazo estipulado (conforme imagem 

do envelope devidamente identificado e aviso de recebimento em anexo), as seguintes 

cópias de comprovação de título: Atestado de conclusão de mestrado, histórico escolar e 

ata de aprovação de defesa. Tais documentos foram enviados como comprovação, visto 

não ter sido possível ainda realizar presencialmente a retirada do diploma de conclusão 

na Universidade Federal de Uberlândia, e não ter sido explicitado no edital os 



documentos aceitáveis para comprovar título.  

 

2) De acordo com o Anexo VI do edital, que apresenta a especificação dos títulos, será 

validado "Mestrado (Educação OU área específica)". O título de que se trata este recurso, 

refere-se ao mestrado no Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica. 

Segundo o disposto na Resolução deste Programa, seção IV, art. 19 (destacado em 

arquivo anexado), seu corpo discente incluirá entre outros, alunos portadores de diploma 

de graduação na área de conhecimento em Ciências da Saúde, na qual o curso de 

Educação Física está inserido, conforme o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq (http://lattes.cnpq.br/web/dgp/ciencias-da-saude). 

Portanto, a área de concentração em Bioquímica deve ser considerada área específica da 

Educação Física (segue anexo também, histórico de graduação em Educação Física, 

contendo disciplina obrigatória de Bioquímica, em 2º semestre de 2014).  

 

3) Adicionalmente, no curso de mestrado em questão, a linha de pesquisa se enquadrou 

em Bioquímica do Exercício, como indicado na ata de defesa, em anexo. Dessa forma, a 

área deste mestrado está em conformidade com a área específica ao cargo em Educação 

Física a que concorro.  

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2112788/e

4bea663a841b9ad229466c8c945de4c.pdf 

RESPOSTA Em apreciação pela Banca responsável da análise de títulos e da Comissão Organizadora 

do certame, entende-se que o referido curso de Mestrado em Genética e Bioquímica não 

se insere no previsto neste edital o qual define áreas afim da Licenciatura para que o 

candidato pontue. RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2113213 

CARGO Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 09h 03min 

PEDIDO Por gentileza verificar a soma de pontos dos meus títulos  encaminhei a pós graduação em 

anexo 

DESCRIÇÃO FATOS Na minha classificação não consta  a pontuação da minha pós graduação 

DESCRIÇÃO Objetivo do Curso 

 

O curso foi idealizado para educadores e demais profissionais interessados no 

funcionamento cerebral em relação direta com o processo de aprendizagem. O 

especialista em Neuropsicopedagogia é um profissional que atuará em diferentes 

contextos sociais, buscando compreender o processo cognitivo do sujeito desde os 

primeiros anos de vida, seus impasses e as implicações na aprendizagem e contribuir com 

as reflexões acerca da formação docente no âmbito das políticas inclusivas, 

particularmente as políticas de educação especial. 

 

Público-alvo: Portadores de Diploma de Cursos ""Superiores de Pedagogia"""", 

Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Normal Superior e licenciaturas nas 

áreas afins ligadas à educação e saúde. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2113213/c

0a17ddab5bd20131054e54bb4ee2c25.pdf 



RESPOSTA Na inscrição 2113213, a candidata já possui corretamente registrada a pontuação referente 

a Pós-Graduação. RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2113214 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 08h 44min 

PEDIDO Por gentileza verificar o certificado que estou encaminhando em anexo. obrigada 

DESCRIÇÃO FATOS Na classificação não costa a pontuação de títulos. 

DESCRIÇÃO Sou formada em pedagogia no qual sei que não habilita mas minha pós graduação é em 

neuropsicopedagogia, educação especial inclusiva como em todos os anos a pós 

graduação contava na soma dos títulos.. E neste ano aparece em branco na minha 

pontuação. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2113214/b

b4618413d2ec4dd83d79c99842a6fab.pdf 

RESPOSTA Revisão realizada. Novo cálculo efetuado. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2114089 

CARGO Professor Educação Especial - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 14h 22min 

PEDIDO Peço que revejam a questão da pontuação referente aos títulos e notas pois, percebe-se 

que tem professores não habilitados que estão como habilitados. 

Está classificação está muito confusa pois tenho a pós graduação em Educação especial e a 

mesma não consta, aguardo revisão da mesma.  

DESCRIÇÃO FATOS Venho através deste solicitar a revisão dos títulos porém tenho a pós graduação em 

educação especial e na classificação final a mesma não consta para mim, sendo assim 

estou me sentindo lesada na mesma. 

DESCRIÇÃO Venho através deste solicitar a revisão dos títulos porém tenho a pós graduação em 

educação especial e na classificação final a mesma não consta para mim, sendo assim 

estou me sentindo lesada na mesma. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2114089/b

dd1be051f55e836ac29ede3ebfbe6fc.jpg 

RESPOSTA Revisão realizada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 



INSCRIÇÃO 2115199 

CARGO Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 08h 56min 

PEDIDO Aguardo deferimento do recurso de recontagem de pontos da titulação de pós graduação 

acima descrito. 

DESCRIÇÃO FATOS Minha titulação de pós graduação não foi contabilizada na pontuação prejudicando-me na 

classificação final. 

DESCRIÇÃO Venho por meio deste solicitar  a   recontagem da pontuação, visto que a titulação de pós 

graduação não está agregada. Sendo assim minha colocação final ficou prejudicada 

devido a este erro. 

Desde já agradeço sua atenção. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2115199/c

368d338cf89289bf796257afea66c89.pdf 

RESPOSTA No envelope entregue pela candidata encontra-se cópia do certificado de graduação em 

Pedagogia e Histórico Escolar do referido curso, não há cópia que evidencie a titulação de 

Pós-Graduação. RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2115200 

CARGO Professor Educação Infantil (Pré-Escolar e CMEIs) - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 09h 00min 

PEDIDO Aguardo deferimento do recurso de recontagem de pontos da titulação de pós graduação 

acima descrito. 

DESCRIÇÃO FATOS Minha titulação de pós graduação não foi contabilizada na pontuação prejudicando-me na 

classificação final. 

DESCRIÇÃO Venho por meio deste solicitar  a   recontagem da pontuação, visto que a titulação de pós 

graduação não está agregada. Sendo assim minha colocação final ficou prejudicada 

devido a este erro. 

Desde já agradeço sua atenção. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2115200/c

05432ffb3883842be2435923fc8fc1d.pdf 

RESPOSTA No envelope entregue pela candidata encontra-se cópia do certificado de graduação em 

Pedagogia e Histórico Escolar do referido curso, não há cópia que evidencie a titulação de 

Pós-Graduação. RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2115260 

CARGO Professor Língua Inglesa - NÃO Habilitado 



TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 08h 33min 

PEDIDO Recontagem de pontos 

DESCRIÇÃO FATOS Bom dia, eu enviei documentação comprovando que estou cursando a 5 fase em língua 

inglesa e a mesma não foi contabilizada na pontuação de títulos, gostaria que fosse revisto. 

DESCRIÇÃO No edital esta que: Não habilitados a partir do ingresso 

na 5ª fase da graduação-licenciatura : 0,50 (zero vírgula cinquenta) para cada fase – 

será considerado apenas 1 (um) título 

RESPOSTA O documento entregue pela candidata declara que a mesma cursou “600 horas do curso, 

equivalentes a 11,76 % da carga horária total do curso que é de 3400 horas”. O mesmo 

documento esclarece que a candidata está no período 5º e que o curso possui duração de 

16 trimestres. Evidencia-se que a aluna não cursou 50% do total de horas do curso o que 

equivaleria a quinta fase da graduação. RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2115385 

CARGO Professor Educação Especial - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 15h 19min 

PEDIDO contagem de títulos 

DESCRIÇÃO FATOS Boa tarde, gostaria que fosse revisto os meus títulos, sendo que sou habilitada e tenho 

especialização para o cargo, escolhido. a documentação foi entregue e ficou zerado os 

títulos. 

DESCRIÇÃO Especialização e Pós-Graduação lato 

sensu (Educação ou area específica): 6 (seis) pontos – será considerado apenas 1 (um) 

título 

RESPOSTA Conforme edital Anexo I DAS VAGAS: 

Educação Especial Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de Curso de 

Licenciatura em Educação Especial; ou Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com 

habilitação em Educação Especial; ou Curso de Pedagogia com Complementação em 

Educação Especial. 

A candidata, habilitada em Pedagogia,  se inscreveu como Habilitada em Educação 

Especial, desta forma não pontua no certame. RECURSO INDEFERIDO 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2115466 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 16h 39min 

PEDIDO Pontuação da prova de títulos.  

DESCRIÇÃO FATOS Como candidato, venho solicitar a revisão da pontuação da prova de títulos. 



DESCRIÇÃO  A mesma não foi computada na classificação. 

RESPOSTA Revisão realizada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2115661 

CARGO Professor Ciências - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 20h 18min 

PEDIDO         Por fim, segura da resposta da recorrente e argumentos acima expedidos, requer-se 

que, de acordo com o prudente arbítrio e discricionariedade dos membros da Banca 

Examinadora, seja conferida a integralidade da pontuação da questão à recorrente para o 

item questionado, posto que a pontuação foi realizada conforme espelho da prova de 

Títulos e parecer da própria Banca. 

 Nestes termos em que pede e espera deferimento, confiando na sobriedade dos 

responsáveis pela reavaliação da correção ora impugnada. 

      Concórdia, 03 de novembro de 2021. 

DESCRIÇÃO FATOS Interposição de Recurso Relativo ao Processo Seletivo Público– à Prova de Títulos Edital nº 

03/2021 Município de Concórdia de 24 de agosto de 2021. 

à Comissão do Processo Seletivo Público 

03/2021 

 

 Eu, Ana Julia Forchesatto, RG nº9074246068 e CPF nº 982.578.030-49 venho por 

meio deste requerer a reavaliação da nota de títulos em relação à pontuação dada que 

equivale apenas ao título de especialização e não sobre a maior titulação da candidata, 

título de Mestrado como mencionados no espelho de apenas 6 (seis) pontos. 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DESCRIÇÃO         De início, cumpre salientar que não é objetivo da recorrente se fazer substituir na 

prudente avaliação da Banca Examinadora, mas apenas salientar que alguns pontos 

podem ter, eventualmente, ter passado despercebidos ou não computados. Salientando 

que a pontuação validada seja para o título maior compatível com a área da candidata 

como consta no edital. A titulação neste caso é multidisciplinar de modo que abrange e 

articula com a área específica da candidata. 

 Como se nota, o espelho da maior titulação supramencionados neste edital nº 

3/2021, a pontuação total para a resposta correta é de 8 (oito) pontos. Ocorre que à 

recorrente foi dada a pontuação de apenas 6 (seis) pontos. No entanto, conforme padrão 

de resposta e parecer relacionado ao item especificado, deve ter nova conferência na 

integralidade da pontuação. 

 Desse modo, tendo a própria Banca admitido no padrão de resposta o 

fundamento acima exposto não há motivos para que a nota da recorrente seja 

objetivamente considerada incompleta ou incorreta. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2115661/8

0b5eae5bfcc17e339a38edbabc8a46e.pdf 

RESPOSTA Em apreciação pela Banca responsável pela análise de títulos e da Comissão Organizadora 

do certame, entende-se que o referido curso de Mestrado em Atenção Integral à Saúde 

não se insere no previsto neste edital o qual define áreas afim da Licenciatura para que o 

candidato pontue como Mestre. RECURSO INDEFERIDO. 



STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2115851 

CARGO Professor Educação Especial - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/11/2021 às 17h 00min 

PEDIDO Recontagem de títulos, recontagem dos pontos e rever minha classificação. 

DESCRIÇÃO FATOS Pontuação incorreta, classificação injusta devido a não contagem da minha Pós graduação. 

DESCRIÇÃO Boa tarde, minha pontuação de títulos está incorreta, com isso minha classificação 

também. Me inscrevi com Pós graduação e não foi contabilizado na classificação. Só tem 

a nota da prova. Levei meus títulos na Amauc dentro da data estabelecida. Por gentileza 

conferir os meus diplomas e ver minha classificação novamente. 

RESPOSTA Revisão realizada, nova pontuação gerada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

Questão: 18 – Professor Educação Especial 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2106420 

Venho requerer a anulação da questão 18 da educação Especial .  

Rever a classificação e a contagem dos pontos . 

Venho requerer a anulação da questão 18 da educação Especial . Sendo que o gabarito foi alterado 

e não a anulação . 

Dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos.  

O Congresso Nacional decreta:  

CAPÍTULO XIII  

DOS RECURSOS 

"Art. 63. A alteração de gabarito impõe a revisão geral de notas e resultados, devendo ser 

obrigatoriamente desconsiderada a resposta alterada. " 

Observa-se  que a instituição de um novo gabarito, alterando as respostas, não pode prejudicar os 

candidato, pois que, acertou as  questão  segundo o primeiro gabarito. 

"A irregularidade na elaboração da questão resta evidente, ainda mais em se tratando de prova de 

concurso cujo critério de seleção é objetivo, no qual não deve haver margem a permitir 

interpretação dúbia, pelo que deve ser assegurado, pela resposta assinalada pelo impetrante, o 

direito à pontuação", afirmou, julgando procedente o mandado de segurança. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2109007 

Solicito a anulação da questão nº 18 de Educação Especial. 

Houve mudanças no gabarito e não anularam a questão em vigor. 

Solicito a anulação da questão nº 18 de Educação Especial. Pois foi trocado o gabarito e não 

anularam a questão referida. Sendo assim, acabei prejudicada. 

Caso não haja uma reparação do caso, conforme orientação profissional de Advogado, estarei 

interpelando sob meios judiciais. 

Pois quando se muda a letra no Gabarito, deverá ser anulada a questão.  

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.camara.l

eg.br%2FproposicoesWeb%2Fprop_mostrarintegra%3Fcodteor%3D115608 

Dispõe  sobre  as  normas  gerais  relativas  a concursos  públicos. 

O Congresso  Nacional  decreta:  

CAPÍTULO  XIII  

DOS RECURSOS 

"Art.  63.  A  alteração  de  gabarito  impõe  a  revisão  geral  de  notas  e  resultados, devendo  ser  

obrigatoriamente  desconsiderada  a  resposta  alterada. " 



Fundamentação 3: 

Inscrição 2110774 

Solicito a anulação da questão nº 18 de Educação Especial. 

Foi trocado o gabarito e não anularam a questão referida. 

Solicito a anulação da questão nº 18 de Educação Especial. Pois foi trocado o gabarito e não 

anularam a questão referida. Sendo assim, acabei prejudicada.  

Caso não haja uma reparação do caso, conforme orientação profissional de Advogado, estarei 

interpelando sob meios judiciais. 

Pois quando se muda a letra no Gabarito, deverá ser anulada a questão.  

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.camara.l

eg.br%2FproposicoesWeb%2Fprop_mostrarintegra%3Fcodteor%3D115608 

Dispõe  sobre  as  normas  gerais  relativas  a concursos  públicos. 

O Congresso  Nacional  decreta:  

CAPÍTULO  XIII  

DOS RECURSOS 

"Art.  63.  A  alteração  de  gabarito  impõe  a  revisão  geral  de  notas  e  resultados, devendo  ser  

obrigatoriamente  desconsiderada  a  resposta  alterada. " 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2108656 

Requisito a anulação da questão nº 18 de Educação Especial. 

18 – Síndrome de Rett:  

I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos.  

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente adquiridas), 

movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18 meses. Há a 

interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar.  

III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer 

sistemas de comunicação. Dos itens acima: a) Apenas o item I está incorreto. b) Apenas o item II 

está correto. c) Todos os itens estão corretos. d) Apenas o item III está correto. 

Solicito a anulação da questão nº 18 de Educação Especial. Pois foi trocado o gabarito e não 

anularam a questão referida. Sendo assim, acabei prejudicada e  desclassificada.  

Caso não haja uma reparação do caso, conforme orientação profissional de Advogado, estarei 

interpelando sob meios judiciais. 

Pois quando se muda a letra no Gabarito, deverá ser anulada a questão.  

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.camara.l

eg.br%2FproposicoesWeb%2Fprop_mostrarintegra%3Fcodteor%3D115608 

Dispõe  sobre  as  normas  gerais  relativas  a concursos  públicos. 

O Congresso  Nacional  decreta:  

CAPÍTULO  XIII  

DOS RECURSOS 

"Art.  63.  A  alteração  de  gabarito  impõe  a  revisão  geral  de  notas  e  resultados, devendo  ser  

obrigatoriamente  desconsiderada  a  resposta  alterada. " 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2108789 

SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO EM VIRTUDE DE ESTAR MUITO VISIVEL O ERRO. E NÃO 

APENAS A ALTERAÇÃO NO GABAITO. 

EM VIRTUDE DO ACONTECIDO NA DIVULGAÇÃO DO GABARITO, SOLICITO A ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO NUMERO 18 . 

A QUESTÃO  FOI DIVULGADA DE FORMA ERRADA. 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2113107 

Solicito a anulação da questão de Nº18 da prova objetiva de Educação Especial, pois a mesma 

encontra-se com erros de informação e divulgação de resultados. A resposta correta é a alternativa 

II e III. 

Na prova objetiva de Cargo Educação Especial a questão de Nº 18 sobre Síndrome de Rett, venho 

por meio deste interpor a referida questão , pois a mesma não possui alternativa correta, as 

alternativas corretas que correspondem a síndrome de Rett, seriam as alternativas II e III e essa 

informação ou alternativa não consta na referida questão , sendo assim, não há alternativa correta, 

conforme foi apresentado no gabarito final. Tornando-se assim uma questão sem resposta objetiva, 

devendo a mesma ser anulada. 

QUESTÃO 18- PROVA OBJETIVA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Na prova objetiva de Cargo Educação Especial a questão de Nº 18 sobre Síndrome de Rett, que é 

uma doença de causa genética e está associada a mutações no gene MECP2 (do inglês, methyl-

CpG-bindingprotein) localizado no cromossomo X.O MECP2 que é de extrema importância no 

controle de outros genes, e a proteína, por ele codificada (também chamada de MeCP2), atua como 

que “desligando” determinados genes durante fases específicas do desenvolvimento neuronal ( 

MONTEIRO, et al. 2011). É considerada uma doença de ordem neurológica, de caráter progressivo 



que compromete, em maior proporção, as crianças do sexo feminino. As pacientes apresentam um 

desenvolvimento normal até 6 ou 18 meses de vida, seguidos por um breve período de parada do 

desenvolvimento, em seguida inicia-se o quadro de rápida regressão do desenvolvimento 

neuropsicomotor, com regressão da linguagem e das habilidades motoras, seguido por um longo 

período de estabilização. durante a fase de regressão podem aparecer movimentos estereotipados 

de mãos, adicionalmente choros inconsoláveis, gritos desconexos, comportamentos autistas, 

ataques de pânicos, bruxismo, episódios de apneia, ataxia, tremores e convulsões. Constatamos que 

as, as características dessa síndrome são comprovadas, porém a alternativa III também está correta, 

pois as estratégias de ensino aprendizagem, de acordo com Santos (2013), estão além de fatores 

emocionais, físicos, sociais e intelectuais, estão relacionados inteiramente à motivação da criança, 

dos estímulos que o professor irá utilizar. Para que haja uma abstração dos conteúdos é necessário 

que se faça um trabalho envolvendo tanto a emoção quanto os sentidos. As estratégias 

pedagógicas não podem dificultar a aprendizagem, pois a criança já tem suas limitações, sendo 

assim, são necessárias atividades simples que tenham um significado para ela. 

Pensando a proposta de educação inclusiva Glat (2009) recomenda 

 [...] que esse alunos participem de grupos coetâneos, pois a convivência com companheiro da 

mesma idade estimula seu desenvolvimento social e cognitivo ( Glat 2009, p.88). 

Referência Bibliográfica GONÇALVES, Daisy Caroline V.; COELHO, Lara Beatriz P.; ENES, Eliene Nery 

S.  Síndrome de Rett: possibilidades na sala de aula. Disponível em: <https://www.univale.br/wp-

content/uploads/2019/09/PEDAGOGIA-2016_2-SINDROME-DE-RETT-POSIBILIDADES-NA-SALA-DE-

AULA-DAISY.-BEATRIZ.pdf>. Acesso em: 03 de Nov 2021. 

Diante do exposto, da descrição da síndrome de Rett as estratégias de ensino e aprendizagem, 

solicito a ANULAÇAÕ da mesma, pois encontra-se erros de informações e divulgação de resultado, 

discordando com a troca de letra, ou seja, da alternativa C para a alternativa A. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2113107/afe87d00

e777836c80d17a2af3ade81c.doc 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2108568 

CID 10 - F84.2    Síndrome de Rett 

A Síndrome de  Rett clássica se caracteriza como uma doença neurológica progressiva que afeta 

primariamente meninas. As pacientes apresentam um desenvolvimento normal até 6 ou 18 meses 

de vida, seguidos por um breve período de parada do desenvolvimento. 

18 – Síndrome de Rett: 

 I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos.  

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente adquiridas), 

movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18 meses. Há a 

interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 

 III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer 

sistemas de comunicação.  

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto 

b) Apenas o item II está correto. 

 c) Todos os itens estão corretos. 

 d) Apenas o item III está correto. 

Desejo a revisão da questão onde se encontra no gabarito  a letra C, pois está incoerente com a 

referência do artigo abaixo, o gênero não é o correto, aguardo retorno obrigada. 

https://geneone.com.br/blog/sindrome-de-rett/ 

Referência bibliográfica: Kaur S, Christodoulou J. MECP2 Disorders. 2001 Oct 3 [Updated 2019 Sep 

19]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): 

University of Washington, Seattle; 1993-2021. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1497/     https://muitossomosraros.com.br/doencas-

raras/geneticas/anomalias-congenitas-ou-de-manifestacao-tardia/sindrome-de-rett/ 

Bom dia a questão número 18 fiz o recurso porém ela continua erada pois a questão não pedia a 

incorreta peço anulação da questão desde já agradeço. 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2111890 

Solicito a alteração e reclassificação dos candidatos na Educação Especial, inclusive a minha, pois 

fiquei desclassficada em decorrência da mudança desta questão. 

A alteração na resposta da questão 18 da Educação Infantil, impactando na desclassicação dos 

candidatos. 

No gabarito preliminar havia a resposta certa C, porém, no oficial veio à A, isso impactou na 

desclassificação e mudança na ordem da classificação dos candidatos. Ao invés de alterar a 

resposta, seria mais prudente anular a questão, visto que o erro é por parte da empresa, não do 



candidato. 

Questão: 18 

18 – Síndrome de Rett: 

 

I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos. 

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente 

adquiridas), movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 

18 meses. Há a interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 

III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando 

estabelecer sistemas de comunicação. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

 

Os recursos estão corretos quando acusam que o gênero a que a Síndrome de Rett acomete 

primordialmente é o feminino. Por um equívoco, o gabarito inicial (Alternativa C) dizia o contrário. 

Esta banca restaurou o gabarito correto (Alternativa A).  

Não é caso de anulação e sim de correção de gabarito.  

Se esta banca houvesse cancelado a questão, estaria a punir aqueles que tendo estudado e 

conhecendo a referida síndrome acertaram a questão. Em respeito a esses candidatos a questão 

está mantida com a alternativa gabarito como A. Ou seja, dos três itens, apenas aquele que diz que 

o mal atinge meninos está errado.       

 

 

 

Concórdia – SC, 08 de Novembro de 2021. 


