06/02/2020

Relatório de Recursos

Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT
Processo Seletivo - 001/2020
RECURSOS SOBRE O RESULTADO PARCIAL
Cargo: Motorista - Secretaria Municipal de Saúde / Sede

Código do recurso: 2937 | Solicitado em: 06/02/2020 -13:31

Recurso:
Essa questão além de possuir mais de uma alternativa consideravelmente correta, não discrimina o tipo de cruzamento, este
sendo ou não preferencial ou se há sinalização.
A: DIMINUIR A VELOCIDADE E PARAR
c: REDUZIR A VELOCIDADE
D: PARAR O VEICULO
RESOLUÇÃO; Art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9503/97
Art. 175 Regulamento do Código Nacional de Trânsito - Decreto 62127/68:

Anexo(s):

Data do envio

art 175.pdf

06/02/2020 13:31

ESPECÍFICA - MOTORISTA

Questão 20
(Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 06/02/2020 -17:57

Recurso improcedente: O recurso do candidato está fora do prazo (extemporâneo). O prazo para recursos sobre o gabarito
preliminar foi no dia 03/02/2020.

www.w2consultores.com.br/admin/concursos/176/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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06/02/2020

Relatório de Recursos

Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT
Processo Seletivo - 001/2020
RECURSOS SOBRE O RESULTADO PARCIAL
Cargo: Motorista - Secretaria Municipal de Saúde / Sede

Código do recurso: 2938 | Solicitado em: 06/02/2020 -13:44

Recurso:
Nas alternativas não foram encontradas nenhuma resposta obviamente correta, portanto alternativa (D) seria correta.
Obs 1: fusco
Significado de Fusco
adjetivo
Escuro, pardo.
[Figurado] Melancólico, triste.
Diz-se do gado de pêlo escuro.
Obs 2: a palavra Fusco na maioria dos casos vem acompanha da palavra (LUSCO-FUSCO), no entanto a pergunta diz apenas
"O que vem a ser fusco" = Escuro e não (situação de pouca luminosidade) Aut (C).

ESPECÍFICA - MOTORISTA

Questão 12
(Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 06/02/2020 -17:58

Recurso improcedente: O recurso do candidato está fora do prazo (extemporâneo). O prazo para recursos sobre o gabarito
preliminar foi no dia 03/02/2020.

www.w2consultores.com.br/admin/concursos/176/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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06/02/2020

Relatório de Recursos

Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT
Processo Seletivo - 001/2020
RECURSOS SOBRE O RESULTADO PARCIAL
Código do recurso: 2935 | Solicitado em: 06/02/2020 -00:57
Cargo: Professor Educação Infantil e de Ensino Fundamental até o 5º ano - Secretaria Municipal de Educação/Vila Garça
Branca
Recurso:
CONTAGEM DE PONTOS REFERENTE PROVA DE TITULO
CONFORME ESTAVA NO EDITAL FOI ENTREGUE A COMISSÃO,A COPIA DO CERTIFICADO DA PÓS EM
PSICOPEDAGÓGICO AUTENTICADO CONTENDO AS 600H,RECONHECIDO PELO MEC.
PEÇO QUE VERIFIQUE O POR QUE O MESMO NÃO FOI CONSIDERADO.

PORTUGUÊS - PROFESSOR INFANTIL

Questão 1 (Prova
1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 06/02/2020 -17:55

Recurso Improcedente: A candidata não apresentou formulário de requerimento de título, ao qual deveria estar anexo com o
diploma e RG, conforme item 5.4.2.1 do Edital Normativo. "Os Títulos deverão ser entregues até o dia 02/02/2020, no mesmo
local e horário de realização das provas objetivas e escritas, endereçado à COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO
SELETIVO, por todos os candidatos inscritos que assim desejarem acondicionados em envelope lacrado, com uma cópia do
Requerimento de Pontuação de Títulos, ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS, deste Edital, devidamente
preenchida e fixada/colada do lado de fora do envelope, declarando os títulos pretendo que sejam avaliados, o número de
documentos entregues, seu nome e a função pretendida, com letra legível ou de forma. Para fins de protocolo, o Candidato
poderá levar uma segunda cópia do Requerimento de Pontuação de Títulos, devidamente preenchida, na qual será atestada
pelo fiscal da sala". A cópia apresentada pela candidata é de protocolo.

www.w2consultores.com.br/admin/concursos/176/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT
Processo Seletivo - 001/2020
RECURSOS SOBRE O RESULTADO PARCIAL
Código do recurso: 2936 | Solicitado em: 06/02/2020 -10:24
Cargo: Professor Educação Infantil e de Ensino Fundamental até o 5º ano - Secretaria Municipal de Educação/Vila Garça
Branca
Recurso:
Bom dia...
Senhores examinadores e comissão w2, venho através desse requerer meus direito sobre a prova de titulo,pois o mesmo foi
entregue conforme o edital, a pedido do responsável da turma de sala fiquei com a ficha que deveria ser entregue junto, ele
pediu para que guardasse como prova que tinha sido entregue.
segue a ficha abaixo
Anexo(s):

Data do envio

TITULO.jpeg

06/02/2020 10:24

TITULO1.jpeg

06/02/2020 10:28

TITULO2.jpeg

06/02/2020 10:29

PORTUGUÊS - PROFESSOR INFANTIL

Questão 1 (Prova
1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 06/02/2020 -17:56

Recurso Improcedente: A candidata não apresentou formulário de requerimento de título, ao qual deveria estar anexo com o
diploma e RG, conforme item 5.4.2.1 do Edital Normativo. "Os Títulos deverão ser entregues até o dia 02/02/2020, no mesmo
local e horário de realização das provas objetivas e escritas, endereçado à COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO
SELETIVO, por todos os candidatos inscritos que assim desejarem acondicionados em envelope lacrado, com uma cópia do
Requerimento de Pontuação de Títulos, ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS, deste Edital, devidamente
preenchida e fixada/colada do lado de fora do envelope, declarando os títulos pretendo que sejam avaliados, o número de
documentos entregues, seu nome e a função pretendida, com letra legível ou de forma. Para fins de protocolo, o Candidato
poderá levar uma segunda cópia do Requerimento de Pontuação de Títulos, devidamente preenchida, na qual será atestada
pelo fiscal da sala". A cópia apresentada pela candidata é de protocolo.
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