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RECURSO

890

INSCRIÇÃO

27

NOME

ADRIANO DAMACENO

SITUAÇÃO

IMPROCEDENTE

RESPOSTA

DEFERIMEN
TO

Caro Candidato! Agradecemos o envio
do seu recurso,
Suas razões recursais, mesmo que
procedentes, estão previstas conforme
o edital no item 8.4.5 A prova prática
constituir-se á na execução de tarefas
compatíveis com as atribuições da
função, podendo ou não contar com o
uso de materiais, equipamentos,
viaturas, na execução de uma tarefa
determinada pelo instrutor,
representando a possível realidade. As
atividades serão realizadas
individualmente pelos candidatos,
previamente elaboradas pela Banca
Examinadora, e será aplicada e
avaliada por um instrutor qualificado,
mediante preenchimento de 10 (dez)
quesitos no Formulário de Avaliação
Especifica, tendo como valor 0,40
(pontos) para cada quesito, com
INDEFERID
pontuação máxima de 4,00 (pontos).
O
Os itens descritos em seu recurso não o
prejudicarão no resultado final de sua
nota, pois os questionamentos da prova
prática não dizem respeito aos itens
que descreve em suas razões recursais.
A título de exemplo, nos critérios de
avaliação, não vemos nenhuma
questão sobre &ldquo;freio de
mão&rdquo; e muito menos
&ldquo;portas&rdquo;.
Diante do exposto, recebemos o
recurso por tempestivo, é no mérito,
julgá-lo improcedente ante as razões
acima expostas. Solicitamos que você
aguarde sua nota, pois você apenas faz
relatos de sua experiência e não
descreve nenhum pedido em seu
recurso.
Banca Examinadora dos Concursos e
Processos Seletivos
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ERITO ONEIDE PEREIRA

IMPROCEDENTE

Caro Candidato! Agradecemos o envio
do seu recurso,
Suas razões recursais, mesmo que
procedentes, conforme o edital no item
8.4.5 A prova prática constituir-se á na
execução de tarefas compatíveis com
as atribuições da função, podendo ou
não contar com o uso de materiais,
equipamentos, viaturas, na execução
de uma tarefa determinada pelo
instrutor, representando a possível
realidade. As atividades serão
realizadas individualmente pelos
candidatos, previamente elaboradas
pela Banca Examinadora, e será
aplicada e avaliada por um instrutor
qualificado, mediante preenchimento de
10 (dez) quesitos no Formulário de
Avaliação Especifica, tendo como valor
0,40 (pontos) para cada quesito, com
pontuação máxima de 4,00 (pontos),
não o prejudicarão no resultado final de
sua nota, pois os questionamentos da
prova prática não dizem respeito aos
itens que descreve em suas razões
recursais. A título de exemplo, nos
critérios de avaliação, não vemos
nenhuma questão sobre &ldquo;freio de
mão&rdquo; e muito menos
&ldquo;portas&rdquo;.
De outro norte, quanto a alegação de
perda de tempo para realizar a prova,
improcede, pois somente após a
divulgação do resultado da avaliação, é
que o candidato, saberá se foi
prejudicado em sua nota no item tempo
para a realização da prova.
Quanto a situação simulada de parada
respiratória, era a que foi aplicada, pois
fazia parte da avaliação para averiguar
os procedimentos de atendimento a
vítima que o candidato iria aplicar e se
estavam dentro dos padrões técnicos.
Diante do exposto, recebemos o
recurso por tempestivo, é no mérito,
julgá-lo improcedente ante as razões
acima expostas.
Atenciosamente,
Banca Examinadora dos Concursos e
Processos Seletivos.
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VICENTE FERNANDES MADEIRA

IMPROCEDENTE

Caro Candidato! Agradecemos o envio
do seu recurso,
Suas razões recursais, mesmo que
procedentes, conforme o edital no item
8.4.5 A prova prática constituir-se á na
execução de tarefas compatíveis com
as atribuições da função, podendo ou
não contar com o uso de materiais,
equipamentos, viaturas, na execução
de uma tarefa determinada pelo
instrutor, representando a possível
realidade. As atividades serão
realizadas individualmente pelos
candidatos, previamente elaboradas
pela Banca Examinadora, e será
aplicada e avaliada por um instrutor
qualificado, mediante preenchimento de
10 (dez) quesitos no Formulário de
Avaliação Especifica, tendo como valor
0,40 (pontos) para cada quesito, com
pontuação máxima de 4,00 (pontos),
não o prejudicarão no resultado final de
sua nota, pois os questionamentos da
prova prática não dizem respeito aos
itens que descreve em suas razões
recursais. A título de exemplo, nos
critérios de avaliação, não vemos
nenhuma questão sobre &ldquo;freio de
mão&rdquo; e muito menos
&ldquo;portas&rdquo;.
Quanto a alegação de que foi
prejudicado em função do tempo de
prova e alimentação, não pode
prosperar, pois o item 5.6.13, resta
clarividente de que o candidato poderia
levar alimentação, senão vejamos:
5.6.13 O uso de garrafa de água e
lanche, pelo candidato, deverá seguir
as orientações do fiscal, sob pena de
não autorização de uso.
Diante do exposto, recebemos o
recurso por tempestivo, é no mérito,
julgá-lo improcedente ante as razões
acima expostas.
Atencioamente,
Banca Examinadora dos Concursos e
Processos Seletivos
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