PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2020
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS
Recursos sobre a Divulgação do Resultado Classificatório
RECURS
O

3311

3310

INSCRIÇ
ÃO

4410

3970

NOME

GRACIELA MATIAS NEKEL

LUIZ EVANDRO DE OLIVEIRA BISPO

SITUAÇÃ
O

DETALHES

IMPROCE Aguardando a correção da questão 33 e a contabilização da mesma nos
DENTE
resultados.

DEFERID
O

5.1. O Concurso Público será de provas objetiva, práticas e de títulos, de caráter
eliminatório e classificatório.
5.1.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DA PRIMEIRA ETAPA: Serão
aplicadas provas objetiva, práticas e de títulos, de caráter
classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos constantes do ANEXO II CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA
OBJETIVA deste Edital, com a seguinte distribuição de questões entre as seguintes
disciplinas:
Tipo de Prova Número de
Questões
Pontuação de Cada
Questão
Total
- Português
- Matemática
- Conhecimentos Gerais
- Específica
10
05
10
15
2,00
2,00
1,00
4,00
20,00
10,00
10,00
60,00
Total 40 100,00
5.1.2. A Provas Objetiva, serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
5.1.3. A Prova Objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico.
5.1.4. A Prova Objetiva para todos os cargos terá caráter Classificatório e
Eliminatório, considerando-se habilitado o candidato
que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova
objetiva.

RESPOSTA
A candidata obete o
aproveitamento de 68 pontos na
prova objetiva, que corresponde:
Português: 12 pontos = 06 acertos
(02 pontos cada
acerto);Matemática: 10 pontos =
05 acertos (02 pontos cada
acerto);Conhecimentos Gerais: 06
pontos = 06 acertos (01 pontos
cada acerto);Específica: 40 pontos
= 10 acertos (04 pontos cada
acerto). Quanto a análise dos
recursos sobre a divulgação do
Gabarito preliminar, foram
devidamente analisados e
disponibilizado os recursos e as
devidas justicativas.

O candidato obteve o
aproveitamento de 148 pontos na
prova objetiva e prática
(Aprovado-Excedente), que
corresponde: Português: 10
pontos = 05 acertos (02 pontos
cada acerto);Matemática: 04
pontos = 02 acertos (02 pontos
cada acerto);Conhecimentos
Gerais: 08 pontos = 08 acertos (01
pontos cada acerto);Específica: 36
pontos = 09 acertos (04 pontos
cada acerto); Prática = 90 pontos.

olá o edital diz que com 50% esta habilitado, eu fiz 58% na prova objetiva e dos
100% da pratica fiz 90% e estou como desclassificado no resultado classificatório.
Peço a correção da banca.
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