25/02/2019

Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE DIVULGAÇÃO RESULTADO PARCIAL
Solicitado em: 20/02/2019 -15:42
Cargo: AAE (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA) - ESCOLA/CEI SÃO MIGUEL
Recurso:
Recurso contra a questão 25 do gabarito oficial, pelos motivos abaixo expostos:
O gabarito considerou a alternativa correta como “Tropical quente e sub-úmido”, contudo houve um equivoco nesta assertiva,
tendo em vista que o clima predominante em Juscimeira é o clima tropical (fonte:https://pt.climate-data.org/america-dosul/brasil/mato-grosso/juscimeira-43412/).
Diante dos fatos retro narrados, requer-se que se promova a retificação da questão, devendo o gabarito ser retificado para a
alternativa letra "C”.
Anexo(s):

Data do envio

Clima Juscimeira_ Temperatura, Tempo e Dados climatológicos Juscimeira - Climate-Data.org.pdf

20/02/2019 15:44

CONHECIMENTOS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

Questão 25

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 25/02/2019 -17:58

Recurso Improcedente: Vale salientar, que o prazo para recurso contra a Realização das Provas e/ou Questão da Prova Objetiva
de Múltipla Escolha e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) ocorreu do dia
12/02/2019 até o dia 15/02/2019. O candidato encaminhou seu recurso no dia 20/02/2018. Sendo assim, o recurso foi
considerado INTEMPESTIVO – item 8.7 do Edital de Processo Seletivo nº 001/2019. “8.7. Serão rejeitados também
liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável, de 3 (três) dias úteis, a contar da publicação de cada
etapa, ou não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu
nome, número de inscrição e função. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fax-símile, ou
qualquer outro meio que não o previsto neste Edital”.

https://www.w2consultores.com.br/admin/concursos/153/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE DIVULGAÇÃO RESULTADO PARCIAL
Cargo: PSICÓLOGO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS

Solicitado em: 20/02/2019 -17:25

Recurso:
Boa tarde, venho novamente questionar sobre essa questão, julgada como indeferida, porém com a resposta coerente ao meu
questionamento anterior. O que jus torna a questão com todas alternativas V verdadeiras, como foi discorrido no texto redigido
pela empresa W2, porém, ao final a resposta expressa foi: "Diante da análise de todas as afirmar, conclui-se que são todas
verdadeiras. Gabarito alterado para a alternativa “A”."( Disponivel no meu recurso #2006) No entanto não houve a alteração do
gabarito para alternativa A ou a anulação da questão!
Anexo(s):

Data do envio

2006 8310 DANIELLA OLIVEIRA CASTRO ESPECIFICA.docx

20/02/2019 17:27

ESPECIFICA - PSICÓLOGO

Questão 31

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 25/02/2019 -17:46

RECURSO IMPROCEDENTE: O recurso já foi objeto de analise e resposta na etapa anterior e disponível para consulta no link
abaixo:
https://www.w2consultores.com.br/uploads/41/concursos/153/anexos/4d523ede433baf97d0e9eb61270b0346.pdf

https://www.w2consultores.com.br/admin/concursos/153/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE DIVULGAÇÃO RESULTADO PARCIAL
Cargo: AAE (MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR) - EDUCAÇÃO

Solicitado em: 20/02/2019 -15:33

Recurso:
PORTUGUES - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

Questão 8

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 25/02/2019 -17:59

O candidato não menciona em seu recurso qual o objeto, o que impossibita a análise.

https://www.w2consultores.com.br/admin/concursos/153/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE DIVULGAÇÃO RESULTADO PARCIAL
Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - PSF - 03 - SANTA ELVIRA

Solicitado em: 20/02/2019 -11:51

Recurso:
Minha nota do resultado parcial está diferente com o meu gabarito. Consta que fiz 66 pontos, mas eu fiz 70 pontos. Peço que
confere de novo.
PORTUGUES - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

Questão 1

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 25/02/2019 -18:10

RECURSO IMPROCEDENTE: O candidato obteve o desempenho a seguinte pontuação: 12 portos (6 acertos) - português; 10
pontos (5 acertos) - matemática; 4 pontos (2 acertos) - conhecimentos gerais - 40 pontos 10 (acertos) - específica. O cartão
resposta do candidato para sua própria conferência está disponível na área do candidato. Para acessar o candidato deve usar o
login e senha.

https://www.w2consultores.com.br/admin/concursos/153/relatorios/inscricoes/recursos/html/

4/4

