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RECURSOS CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
INSCRIÇÃO

RECURSO

NOME

SITUAÇÃO

DETALHES

oi,

404

622

ANDREIA BEZ BATTI

DEFERIDO

a questão 12 que foi anulada não foi contabilizada na minha nota, favor verificar minha nota e corrigir,
por que e errei a questão, e ela foi anulada mais não colocado a nota para mim, e não aparece no
nosso gabarito como anulada.
grato pela atenção

459

86

659

660

DIANA DUTRA
JANUARIO

KAROLINE SORATO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

RESPOSTA
RECURSO
RECEBIDO,
REALMENTE A
QUESTÃO 12 SERÁ
ANULADA,
AGUARDAR A
PUBLICAÇÃO DA
CLASSIFICAÇÃO
OFICIAL.
SEU RECURSO SERÁ
DEFERIDO, ACEITO.
GRATA

Estou entrando em recurso referente a classificação do processo seletivo em a gente comunitária de
saúde. Minha classificação de 33 para 37 muitas pessoas que estavam depois de mim aumentaram
suas notas como tbm sua posição na classificação sendo que as mesmas no qual conheço não
entraram com recurso para essa alteração. No meu direito de inscrita quero saber o motivo que levou
tantas pessoas a subirem de posição e aumentarem sua nota do dia pra noite.

Prezada candidata,
A publicação do dia
26/01 foi a primeira
classificação
preliminar, após
analise dos recursos
recebidos, publicou-se
a a segunda
classificação
prelimianas, após
analise parcial do
recursos do dia 29/01.
Foram analisados os
recursos e refeito a
contagem dos cartões
respostas de todos os
candidatos, assim
como conferidos as
questões que foram
anuladas, pois estás
são consideradas
acertivas para todos os
candidatos. Amanhã
dia 31/01 será
publicado a
Classificação Oficial
deste Processo
Seletivo.
GRATA

Estou entrando em recurso referente a classificação do processo seletivo em agente comunitária de
saúde. Minha classificação de 24 para 33 muitas pessoas que estavam depois de mim aumentaram
suas notas como tbm sua posição na classificação sendo que as mesmas no qual conheço não
entraram com recurso para essa alteração. No meu direito de inscrita quero saber o motivo que levou
tantas pessoas a subirem de posição e aumentarem suas notas da noite para o dia..

Prezada candidata,
A publicação do dia
26/01 foi a primeira
classificação
preliminar, após
analise dos recursos
recebidos, publicou-se
a a segunda
classificação
prelimianas, após
analise parcial do
recursos do dia 29/01.
Foram analisados os
recursos e refeito a
contagem dos cartões
respostas de todos os
candidatos, assim
como conferidos as
questões que foram
anuladas, pois estás
são consideradas
acertivas para todos os
candidatos. Amanhã
dia 31/01 será
publicado a
Classificação Oficial
deste Processo
Seletivo.
GRATA
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Gostaria de saber o motivo da anulação da questão 10, se havia resposta válida entre as alternativas
apresentadas, no caso, a letra "C" - Gustavo Cancellier PP 11?

7

601

MARCELO BENTO
ROVARIS

INDEFERIDO

O Motivo do questionamento é que assinalei corretamente, como no gabarito preliminar, e essa
anulação prejudicou o meu posicionamento na classificação preliminar final , divulgado na data de
26/01.

att. Marcelo Rovaris

336

576

VINÍSSIUS DE SÁ
LEMOS

IMPROCEDENTE

Bom dia!
Gostaria que fosse conferida a soma da minha nota novamente, visto que, acredito estar faltando 0,52
referente a questão 10 que foi anulada. Nota de 6,56 iria para 7,08.
Agradeço desde já!

336

579

VINÍSSIUS DE SÁ
LEMOS

DEFERIDO

Bom dia! Peço que desconsidere o recurso sobre a nota. A mesma está correta.
Eu que me confundi com a soma!
OBRIGADO

A QUESTÃO FOI
ANULADA, POIS FOI
ENTENDIDO QUE A
QUESTÃO FALTOU O
PRIMEIRO NOME DO
PREFEITO, E A
BANCA DECIDIU
PELA ANULAÇÃO DA
QUESTÃO.
ESTA QUESTÃO
SERÁ CONSIDERADA
ACERTIVA PARA
TODOS OS
CANDIDATOS.
GRTA
A PONTUAÇÃO DA
QUESTÃO 1O QUAL
FOI ANULADA ESTA
SENDO PONTUADA
PARA VOCÊ, ASSIM
COMO APRA TODOS
OS CANDIDATOS.
GRATA
RECEBIDO E
CONFERIDO.
GRATA
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