PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
Recursos - Resultado Parcial
INSCRIÇÃO

NOME

SITUAÇÃO

DETALHES

RESPOSTA

1910

ALINE APARECIDA MILAGRES DE SOUZA

IMPROCEDENTE

Gostaria que fizessem a revisão da soma de minha nota. Na parte específica, de acordo com o que
marquei na prova e o gabarito, minha soma seria 42 e não 30 como consta no resultado.

RECURSO IMPROCEDENTE: A
candidata acertou: (Português) 5
questões x 2,5 pontos = 12,50 pontos;
(Matemática) 2 questão x 2 pontos = 4
pontos; (Conhecimentos Gerais) 9
questões x 2 pontos = 18 pontos;
(Específica) 12 questões x 3 pontos =
36 pontos, totalizando = 70,50 pontos. A
prova de específica tinha total de 15
questões x 3 pontos que equivale a 36
pontos. Para consulta da pontuação de
cada disciplina acessar o link:
http://www.w2consultores.com.br/upload
s/41/concursos/129/anexos/8a3e654b4
1b2f2edf0ee8c6ca99d9ebd.pdf
A cópia do Gabarito para a própria
conferência do candidato poderá ser
retirado junto a comissão de concurso.

2820

JÉSSICA ISABELA DE SOUZA SILVA

IMPROCEDENTE

-

O candidato não menciona no resultado
qual o objeto, o que impossibilita a
analise.

sr examinador solicito a copia do gabarito para que eu possa fazer conferencia de nota, pois o
somatório não está correto. a questão 16 gostaria de conferir pois acertei a mesma no caderno de
questões , o que alteraria minha nota de 10 ´para 12 nos conhecimentos gerais.E o somatório das
especificas não está correto. visto que cada uma das questões segundo o edital, valeria 3,5 . portanto a
somatória da nota especifica aumentaria minha classificação, no edital não houve retificação do valor
das questões especificas . solicito a banca por gentileza que seja feita a correção do valor das questões
especificas feitas por mim.

RECURSO IMPROCEDENTE: A
candidata acertou: (Português) 6
questões x 2,5 pontos = 15 pontos;
(Matemática) 1 questão x 2 pontos = 2
pontos; (Conhecimentos Gerais) 5
questões x 2 pontos = 10 pontos;
(Específica) 11 questões x 3 pontos =
33 pontos, totalizando = 60 pontos. A
prova de específica tinha total de 15
questões x 3 pontos que equivale a 36
pontos. Com relação a questão 16 o
candidato não preencheou o Gabarito
(deixou em branco). Para consulta da
pontuação de cada disciplina acessar o
link:
http://www.w2consultores.com.br/upload
s/41/concursos/129/anexos/8a3e654b4
1b2f2edf0ee8c6ca99d9ebd.pdf
A cópia do Gabarito para a própria
conferência do candidato poderá ser
retirado junto a comissão de concurso.

1310

LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS

IMPROCEDENTE

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

5450

510

SAMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO

THIAGO WASHINGTON BAETA CARVALHO

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

Solicito, respeitosamente, à Banca Examinadora, REVISÃO do TOTAL de PONTOS a mim atribuídos,
na disciplina CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS e NOTA FINAL. O resultado divulgado no site da
Organizadora, ESPECÍFICA- 36 e NOTA FINAL- 72, não condiz com o somatório feito por mim,
ESPECÍFICA-42 e NOTA FINAL-78, de acordo com divulgação do GABARITO OFICIAL e respectivas
QUESTÕES ANULADAS.

Boa tarde.
Estou entrando em contato com recurso formal, devido não avaliação e não computação dos pontos
dos meus títulos entregues pessoalmente no momento da prova, seguindo todas as orientações pré
estabelecidas no edital. (Fato esse que pode ser confirmado por colegas que faziam o mesmo
concurso).
Gostaria de avaliação e somatória dos mesmos, em caso de necessidade reenvio os dados e
comprovantes para a bancada examinadora.

RECURSO IMPROCEDENTE: A
candidata acertou: (Português) 8
questões x 2,5 pontos = 20 pontos;
(Matemática) 1 questão x 2 pontos = 2
pontos; (Conhecimentos Gerais) 7
questões x 2 pontos = 14 pontos;
(Específica) 12 questões x 3 pontos =
36 pontos, totalizando = 72 pontos. A
prova de específica tinha total de 15
questões x 3 pontos que equivale a 36
pontos. Para consulta da pontuação de
cada disciplina acessar o link:
http://www.w2consultores.com.br/upload
s/41/concursos/129/anexos/8a3e654b4
1b2f2edf0ee8c6ca99d9ebd.pdf
A cópia do Gabarito para a própria
conferência do candidato poderá ser
retirado junto a comissão de concurso.

Não foi localizado entre os títulos
apresentados do candidato. Neste caso
o candidato deverá apresentar o
protocolo de entrega para fins de
atribuição de pontuação.
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