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RECURSOS
Recursos Prova Prática - II
NOME

JAKELINE LINHARES

SITUAÇÃO DETALHES

IMPROCE
DENTE

Solicito uma cópia de minha prova prática, pois tentei ligar por varias vezes nos telefones
disponíveis e não consegui entrar em contato, e solicito da empresa mais esclarecimentos de
como a comissão fez a contagem total de caracteres (toques brutos), pois o edital normativo não
foi bem especifico sobre como seria o processo de correção, e no dia da prova não me
entregaram nenhuma cópia do texto.
Fico no aguardo...
Desde ja agradeço.

SANDRA MARCIA MENDONÇA

IMPROCE
DENTE

RESPOSTA
A prova prática teve como correção o
total de toques brutos (digitação) com
espaços. Deste foram
desconsiderados como erros:
formatação, espaços, tipo de letra. A
candidata digitou 466 toques brutos.
No seu texto não foram formatos
paragráfo e tipo de letra = 10 toques
erros, que corresponde a 456 toques
líquidos, divididos por 5 (tempo de
digitação), corresponde a 91,20 toques
líquidos, tendo a nota de 20 pontos. A
candidata poderá retirar a cópia da
prova junto a comissão de concurso
para sua própria conferência.

Após publicação da pontuação da
prova prática, houve recursos onde a
empresa organizadora efetou nova
Venho através desta pedir uma resposta clara e que tenha relação com os argumentos citados
conferência de todas as provas
no recurso anterior,na qual pedi porque foi divulgado o resultado da prova prática e após recurso aplicadas e suas respectivas notas
do candidato concorrente minha nota foi rebaixada.Recurso este que não consta o relato do
atribuidas. Na nova conferência foi
candidato.E porque o "laudo"que me forneceram não tem assinatura do examinador,nem
detectado que a candidata cometeu
carimbo,e nem a nota ficando assim sujeito a alterações a qualquer momento?
um erro que acarretou na perda de 10
Porque quando entrei em contato para obter informações,não tive chance nem de me identificar pontos, tendo a sua nota atribuida de
e muito menos quiseram ouvir saber do que se tratava?
90 pontos. Quanto a candidata entrar
Porque o laudo não segue corretamente as Resoluções do CONTRAN?
em contato junto a empresa foi
solicitado que a mesma apresentasse
recurso o que assim a fez para fins de
análise e resposta.
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