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ATA DE RECURSO CONTRA RESULTADO FINAL 
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
113952
CARGO
Professor III (Artes )
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
23/04/2016 20:59
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Solicito que os mesmos parâmetros utilizados na revisão das notas dos candidatos 116729 e 116762 sejam aplicados para revisão da minha nota. Pois, como candidata estive atenta a todas as instruções recomendadas no edital no ato da elaboração da redação. A proposta requeria aos candidatos que dissertasse e argumentasse sobre o tema ‘Desigualdade Social’. O tema foi abordado em sua amplitude nos trechos exigidos pelo Anexo IV na primeira retificação do Edital, na qual constam os critérios avaliativos da redação que dispunha da seguinte orientação: 
1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO: 
1.1 Para obter nota na prova de redação deverão ser observados os seguintes critérios: 
a) abordagem adequada do tema, o que é pré-condição para avaliação relativa dos demais critérios (manter-se rigorosamente dentro do tema); 
b) apresentação: distribuição gráfica do texto, ausência de rasuras, presença de título; distinção clara de letras maiúsculas e minúsculas e legibilidade da grafia e tamanho regular, ser escrito a caneta azul ou preta; 
c) ter entre 20 e 25 linhas; 
d) utilizar a Língua Portuguesa culta padrão. Adequação linguística (coesão textual, gramática da língua culta). Estrutura do tipo textual solicitado. Coerência, criticidade, riqueza e adequação vocabular. 
e) ser dissertativo-argumentativo;
De acordo com o meu entendimento, o tema foi abordado coerentemente, a dissertação argumentativa estava de acordo com requerido no edital respeitando o número de linhas e aplicação da gramática culta. Tendo apresentado introdução, desenvolvimento e conclusão para o tema proposto. Fica evidente, então, que o tema foi debatido de acordo com os critérios requeridos no edital.

PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabele o item 12 do Edital o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a sua insatisfaçao quanto aos atos praticados durante a realização do concurso (edital, resultado de prova etc). No caso dos recursos contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam distorcidas, esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foi feita de maneira correta e criteriosa e essa correção envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados, conforme previsto no edital. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e imparcial. 
Quanto ao seu pedido de revisão na nota de redação, infelizmente é extemporâneo, visto que o prazo para esse recurso já se esgotou.

QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
113436
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
23/04/2016 14:04
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Meu titulo enbasa no requisito proposto no edital por isso quero melhor esclarecimento.
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
A sua argumentação não procede, vide 1a. alteração do Edital, realizada dia 02/09/2015, antes mesmo do início das inscrições.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
113436
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
23/04/2016 22:37
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Sendo que o resultado final  consta nomes que estao classificados sem nota de redaçao ou de titulos gostRia de ser esclarecida  pois no edital fala que que eliminatorio e classificatorio.

PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Extraído do Edital
7.1- DA SEGUNDA ETAPA  (Edital)
a)Para os cargos de Professor  P-III, a segunda etapa consiste em Redação valendo 40 pontos, de caráter  classificatório. Ainda terá a Avaliação de Títulos, sendo de caráter classificatório.
b)Para os demais cargos de nível superior a segunda etapa consiste na Avaliação de Títulos, sendo de caráter classificatório, conforme o cargo.

QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
117820
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
23/04/2016 15:14
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Diante do que foi exposto acima, gostaria de pedir que corrigissem minha redação novamente e recontassem meus pontos.
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
No caso dos recursos contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam distorcidas, esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foi feita de maneira correta e criteriosa e essa correção envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados, conforme previsto no edital. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e imparcial. 
Quanto ao seu pedido de revisão na nota de redação, infelizmente é extemporâneo, visto que o prazo para esse recurso já se esgotou.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
117820
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
23/04/2016 15:14
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Diante do que foi exposto acima, gostaria de pedir que corrigissem minha redação novamente e recontassem meus pontos.
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
No caso dos recursos contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam distorcidas, esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foi feitas de maneira correta e criteriosa e essa correção envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados, conforme previsto no edital. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e imparcial. 
Quanto ao seu pedido de revisão na nota de redação, infelizmente é extemporâneo, visto que o prazo para esse recurso já se esgotou.

QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
112391
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
24/04/2016 11:18
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Eu Portadora da Identidade 4285912, CPF 961960411-34, candidata ao Concurso da Prefeitura Municipal de Itapuranga, edital nº 001/2015, inscrição nº 112391, solicito à Ilustríssima banca examinadora revisão do resultado final do concurso, pois creio ter havido atribuição incorreta de pontuação a candidatos. Alguns deles tiveram recursos indeferidos, mesmo assim aparecem no resultado final com pontuação acima da que havia sido publicada anteriormente, conforme exemplo a seguir:
Caso da inscrição 118481 que na ata consta a nota da prova discursiva foi atribuída no valor de 20,50 e no resultado final esta nota consta 34,50.
Outros candidatos tiveram recursos deferidos, porém as notas forma majoradas em níveis altíssimos, não havendo aparente motivo para tais diferenças de avaliação, visto que a revisão deveria seguir os mesmos critérios aplicados na primeira avaliação, conforme os exemplos das inscrições:
Casos de nº 120333; nº 122416; nº 122459, nº 113093, e em alguns casos a nota foi majorada acima de 300%.
Diante do exposto, e por acreditar ser evidente o benefício aos candidatos que fizeram recursos em detrimento dos que tiveram melhor avaliação prévia, rogo pela verificação das notas e reavaliação dos resultados.

PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabele o Edital no item 12, o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a seu descontentamento quanto aos atos  praticados durante a realização do concurso( edital, resultado de prova etc) No entanto Vc uso deste expediente para tratar de um assunto genérico sem tratar de seu caso  especificamente. No caso dos recursos  contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam destorcidas. Esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia uma realmente alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foram feitas de maneira correta e criteriosa, no entanto no momento da contagem dos pontos houve uma distorção que levou a alteração de algumas  notas. 
 A correção da prova de redação envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e  imparcial,  de acordo com as regras estabelecidas pelo Edital.
Quanto ao pedido de revisão na nota de redação e extemporâneo, visto que o prazo para o recurso já se esgotou.

QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
122905
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
24/04/2016 16:58
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Embora não tenha colocado título e ter ultrapassado o limite de linhas, meu texto foi de acordo com o tema e o estruturei de acordo com o texto dissertativo argumentativo solicitado. Devido a estes erros cometidos, não solicitei recurso pensando que nada resolveria, entretanto, soube de candidatos que cometeram os mesmos descuidos e mediante recurso, tiveram suas notas de redação aumentada. Com isso, houve muita mudança nas colocações, o que de fato me prejudicou, alterando minha posição na lista de aprovados. Logo, sinto-me injustiçada, já que acredito que minha redação mereceria uma releitura para avaliá-la novamente.
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabele o item 12 do Edital o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a sua insatisfaçao quanto aos atos praticados durante a realização do concurso (edital, resultado de prova etc).No caso dos recursos contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam distorcidas, esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foi feitas de maneira correta e criteriosa e essa correção envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados, conforme previsto no edital. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e imparcial. 
Quanto ao seu pedido de revisão na nota de redação, infelizmente é extemporâneo, visto que o prazo para esse recurso já se esgotou.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
122905
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
24/04/2016 16:58
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Embora não tenha colocado título e ter ultrapassado o limite de linhas, meu texto foi de acordo com o tema e o estruturei de acordo com o texto dissertativo argumentativo solicitado. Devido a estes erros cometidos, não solicitei recurso pensando que nada resolveria, entretanto, soube de candidatos que cometeram os mesmos descuidos e mediante recurso, tiveram suas notas de redação aumentada. Com isso, houve muita mudança nas colocações, o que de fato me prejudicou, alterando minha posição na lista de aprovados. Logo, sinto-me injustiçada, já que acredito que minha redação mereceria uma releitura para avaliá-la novamente.
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabele o item 12 do Edital o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a sua insatisfaçao quanto aos atos praticados durante a realização do concurso (edital, resultado de prova etc).No caso dos recursos contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam distorcidas, esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foi feitas de maneira correta e criteriosa e essa correção envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados, conforme previsto no edital. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e imparcial. 
Quanto ao seu pedido de revisão na nota de redação, infelizmente é extemporâneo, visto que o prazo para esse recurso já se esgotou.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
122905
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
24/04/2016 16:58
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Embora não tenha colocado título e ter ultrapassado o limite de linhas, meu texto foi de acordo com o tema e o estruturei de acordo com o texto dissertativo argumentativo solicitado. Devido a estes erros cometidos, não solicitei recurso pensando que nada resolveria, entretanto, soube de candidatos que cometeram os mesmos descuidos e mediante recurso, tiveram suas notas de redação aumentada. Com isso, houve muita mudança nas colocações, o que de fato me prejudicou, alterando minha posição na lista de aprovados. Logo, sinto-me injustiçada, já que acredito que minha redação mereceria uma releitura para avaliá-la novamente.
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabele o item 12 do Edital o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a sua insatisfaçao quanto aos atos praticados durante a realização do concurso (edital, resultado de prova etc).No caso dos recursos contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam distorcidas, esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foi feitas de maneira correta e criteriosa e essa correção envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados, conforme previsto no edital. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e imparcial. 
Quanto ao seu pedido de revisão na nota de redação, infelizmente é extemporâneo, visto que o prazo para esse recurso já se esgotou.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
122905
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
24/04/2016 16:58
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Embora não tenha colocado título e ter ultrapassado o limite de linhas, meu texto foi de acordo com o tema e o estruturei de acordo com o texto dissertativo argumentativo solicitado. Devido a estes erros cometidos, não solicitei recurso pensando que nada resolveria, entretanto, soube de candidatos que cometeram os mesmos descuidos e mediante recurso, tiveram suas notas de redação aumentada. Com isso, houve muita mudança nas colocações, o que de fato me prejudicou, alterando minha posição na lista de aprovados. Logo, sinto-me injustiçada, já que acredito que minha redação mereceria uma releitura para avaliá-la novamente.
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabele o item 12 do Edital o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a sua insatisfaçao quanto aos atos praticados durante a realização do concurso (edital, resultado de prova etc). No caso dos recursos contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam distorcidas, esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foi feita de maneira correta e criteriosa e essa correção envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados, conforme previsto no edital. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e imparcial. 
Quanto ao seu pedido de revisão na nota de redação, infelizmente é extemporâneo, visto que o prazo para esse recurso já se esgotou.

QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
122905
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
24/04/2016 16:58
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Embora não tenha colocado título e ter ultrapassado o limite de linhas, meu texto foi de acordo com o tema e o estruturei de acordo com o texto dissertativo argumentativo solicitado. Devido a estes erros cometidos, não solicitei recurso pensando que nada resolveria, entretanto, soube de candidatos que cometeram os mesmos descuidos e mediante recurso, tiveram suas notas de redação aumentada. Com isso, houve muita mudança nas colocações, o que de fato me prejudicou, alterando minha posição na lista de aprovados. Logo, sinto-me injustiçada, já que acredito que minha redação mereceria uma releitura para avaliá-la novamente.
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabele o Edital no item 12, o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a seu descontentamento quanto aos atos  praticados durante a realização do concurso( edital, resultado de prova etc) No entanto Vc uso deste expediente para tratar de um assunto genérico sem tratar de seu caso  especificamente. No caso dos recursos  contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam destorcidas. Esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia uma realmente alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foram feitas de maneira correta e criteriosa, no entanto no momento da contagem dos pontos houve uma distorção que levou a alteração de algumas  notas. 
 A correção da prova de redação envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e  imparcial,  de acordo com as regras estabelecidas pelo Edital.
Quanto ao pedido de revisão na nota de redação e extemporâneo, visto que o prazo para o recurso já se esgotou.

QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
122905
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
24/04/2016 16:58
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Embora não tenha colocado título e ter ultrapassado o limite de linhas, meu texto foi de acordo com o tema e o estruturei de acordo com o texto dissertativo argumentativo solicitado. Devido a estes erros cometidos, não solicitei recurso pensando que nada resolveria, entretanto, soube de candidatos que cometeram os mesmos descuidos e mediante recurso, tiveram suas notas de redação aumentada. Com isso, houve muita mudança nas colocações, o que de fato me prejudicou, alterando minha posição na lista de aprovados. Logo, sinto-me injustiçada, já que acredito que minha redação mereceria uma releitura para avaliá-la novamente.
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabele o Edital no item 12, o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a seu descontentamento quanto aos atos  praticados durante a realização do concurso( edital, resultado de prova etc) No entanto Vc uso deste expediente para tratar de um assunto genérico sem tratar de seu caso  especificamente. No caso dos recursos  contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam destorcidas. Esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia uma realmente alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foram feitas de maneira correta e criteriosa, no entanto no momento da contagem dos pontos houve uma distorção que levou a alteração de algumas  notas. 
 A correção da prova de redação envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e  imparcial,  de acordo com as regras estabelecidas pelo Edital.
Quanto ao pedido de revisão na nota de redação e extemporâneo, visto que o prazo para o recurso já se esgotou.

QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
117271
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
23/04/2016 20:47
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
   A questão da nota de títulos de um candidato não bate com a ata de recursos.

PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Seu pedido de recontagem da nota de título é extemporâneo, visto que o prazo para esse recurso já se esgotou.
QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
120108
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
25/04/2016 00:28
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Venho utilizar esse recurso embasada no edital e sabendo que abordei o tema pedido, o título e o limite de linhas estabelecido entre outros. o motivo pelo qual não pedi a correção anteriormente foi o fato do Ministério Público pronunciar-se na rádio local e afirmar algumas supostas irregularidades e recomendar o cancelamento do concurso.  Minha intenção não é lutar pelo cancelamento do concurso ou desclassificação de algum candidato, porém baseada na legalidade de igualdade espero ser atendida. Gostaria ainda de pedir a correção já que algumas redações tiveram a nota bruscamente alterada como por exemplo de 10 para 29,5, outro exemplo de  20 para  32. Não quero citar nomes de colegas , quero apenas usufruir dos mesmos direitos que meus concorrentes. Aguardo ser atendida, porém se nada for feito recorrerei a outros métodos legais. 
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabelece o Edital no item 12, o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a seu descontentamento quanto aos atos  praticados durante a realização do concurso( edital, resultado de prova etc) No entanto Vc uso deste expediente para tratar de um assunto genérico sem tratar de seu caso  especificamente. No caso dos recursos  contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam destorcidas. Esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia uma realmente alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foram feitas de maneira correta e criteriosa, no entanto no momento da contagem dos pontos houve uma distorção que levou a alteração de algumas  notas. 
 A correção da prova de redação envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e  imparcial,  de acordo com as regras estabelecidas pelo Edital.
Quanto ao seu pedido de correção na prova e intempestivel, pois o prazo para recurso contra a prova de redação ja se encerrou.

QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
112793
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
23/04/2016 11:42
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Eu, Roseli Maria dos Santos, portadora da Carteira de Identidade 3985913-2.A VIA., CPF 736.919.841-34, candidata no Concurso da Prefeitura Municipal de Itapuranga, edital nº 001/2015, inscrição nº112793, solicito à banca examinadora revisão do resultado final do concurso, pois creio ter havido atribuição incorreta de pontuação a candidatos. Alguns deles tiveram recursos da prova discursiva indeferidos, mesmo assim aparecem no resultado final com pontuação acima da que havia sido publicada anteriormente, conforme exemplos a seguir:

1º- Inscrição número: 118481 que teve sua nota na ata de recursos de 20,5 aparece em resultados finais com pontuação 34,5.
Sendo esse o texto lançado em ata de recursos. Diante de tantos erros expostos fica a nota a qual foi atribuída em 20,5 está acima dos critérios estabelecidos pelo edital.
 *”De acordo com o Anexo III do Edital - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO Foram as seguintes as irregularidades: Ortografia – linha 7 - árias correto – áreas linhas 9 e 10 - ... pelas muita fragilidades correto – muitas linha 13 - penintenciário correto – penitenciário linha 14 - ... já esta corrompida correto – está linha 21 - ... se cidadão fazer a sua parte correto – fizer linhas 6 e 19 – uso indevido e ausência de vírgula (3 ocorrências) - Falta título - (1, 1.1, b anexo III do Edital). 
Fizemos a correção da prova sendo atribuída a nota 20,5”.


Outros candidatos tiveram recursos deferidos, porém as notas foram majoradas em níveis altíssimos, não havendo aparente motivo para tais diferenças de avaliação, visto que a revisão deveria seguir os mesmos critérios aplicados na primeira avaliação, conforme exemplos:

1º - Inscrição: 122416 que havia recebido nota 0,5 e após recurso a nota subiu mais de 500%, ficando assim inadmissível tamanha discrepância. 
2º - Inscrição: 122459 que também havia recebido nota 10 passando após recurso a 34 pontos.
3º - Inscrições que antes não obtiveram suas notas; aparecem com notas razoáveis.   Deixando o questionamento, quais foram os critérios adotados para correção? Haja vista, que fica o edital é o mesmo antes e após recurso.
Esses são alguns dos exemplos de discrepância. 
	Caso prevaleçam essas alterações exorbitantes de notas, gostaria de ter minha redação reavaliada, pois sou especialista em redação e acredito na excelência do meu texto, pois não entrei com recurso por acreditar na idoneidade moral do certame.

Diante do exposto, e por acreditar ser evidente o benefício aos candidatos que fizeram recursos em detrimento dos que tiveram melhor avaliação prévia, rogo pela verificação das notas e reavaliação do resultado. 

PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabele o item 12 do Edital o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a sua insatisfaçao quanto aos atos praticados durante a realização do concurso (edital, resultado de prova etc). No caso dos recursos contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam distorcidas, esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foi feita de maneira correta e criteriosa e essa correção envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados, conforme previsto no edital. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e imparcial. 
Quanto ao seu pedido de revisão na nota de redação, infelizmente é extemporâneo, visto que o prazo para esse recurso já se esgotou.

QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo



Dados da solicitação
INSCRIÇÃO
120879
CARGO
Professor III (Pedagogo)
TIPO RECURSO
CONTRA RESULTADO FINAL 
PROVA
Não informado
QUESTÃO
Não informado
DATA DE SOLICITAÇÃO
24/04/2016 18:19
DESCRIÇÃO FATOS
Não informado
FUNDAMENTAÇÃO
Colendo corpo de julgadores,
Eu, Tatiane da Silva Pereira, residente e domiciliada em Itapuranga, inscrição 120879, venho respeitosamente, perante Vossa Senhoria solicitar mesmo fora do período de recursos das redações que recorrija a minha redação. Pautada no critério de que todos que recorreram tiveram suas notas modificadas e sabendo eu que não pude fazer um texto perfeito, mas dentro das exigências do edital estive também fundamentado com título, obedecendo as linhas de 20 a 25, não fugindo ao tema proposto, entre outros critérios e com fundamento no art.5º  da Constituição Federal de 1988 que somos todos iguais perante a lei, novamente peço que recorrijam minha redação. Uma vez que, o ministério público foi na rádio pública da cidade constatando irregularidades e o cancelamento do concurso 001/2015, impossibilitando assim o direito de muitos como eu de solicitar recurso em tempo hábil contra a nota da minha redação. O ato de petição da correção eu pauto contra ato administrativo e ainda no art.5º  da Constituição Federal de 1988 inciso XXXIII e XXXIV que diz - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011) ,inciso XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 
Seguem alguns exemplos de notas alteradas, algumas com mesmo valor igualitário ou abaixo da minha redação: 
Inscrição 117592 onde era 10,00 na prova de redação, ficou 29,50 após correção;
Inscrição 118481 onde era 20,00 na prova de redação, ficou 34.50 após correção;
Inscrição 124202 onde era 20,00 na prova de redação, ficou 32,00 após correção;
Inscrição 118220 onde era 25,00 na prova de redação, ficou 29,50 após correção.
Devido a discrepância desses valores, se nada for feito correção quanto à minha redação, tomarei outra medidas cabíveis. Grata pela atenção.
PEDIDO
Não informado
ANEXO CANDIDATO
Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA
Conforme estabele o Edital no item 12, o recurso é um instrumento para que o candidato manifeste a seu descontentamento quanto aos atos  praticados durante a realização do concurso( edital, resultado de prova etc) No entanto Vc uso deste expediente para tratar de um assunto genérico sem tratar de seu caso  especificamente. No caso dos recursos  contra a nota da redação, alguns candidatos acharam que suas notas estavam destorcidas. Esta banca cumpriu a sua obrigação de analisar o pedido e em alguns casos percebeu que havia uma realmente alguma distorção na somatória dos pontos e não na correção. 
A correção das provas foram feitas de maneira correta e criteriosa, no entanto no momento da contagem dos pontos houve uma distorção que levou a alteração de algumas  notas. 
 A correção da prova de redação envolve vários critérios e valores de pontuação diferenciados. Desde o primeiro momento temos atuado de forma transparente e  imparcial,  de acordo com as regras estabelecidas pelo Edital.
Quanto ao pedido de revisão na nota de redação e extemporâneo, visto que o prazo para o recurso já se esgotou.

QUEM RESPONDEU

CANDIDATO LEU RESPOSTA
não
ANEXO
Sem anexo




