CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS À LISTA DE CLASSIFICADOS
PARA 2ª FASE
ANEXO II
CARGO:

024 - FISCAL DE TRIBUTOS

CÓDIGO:

0000000011

NOME: JOSILENE BATISTA DE OLIVEIRA

ENVIO:

14/09/2016

NRO QUESTÃO:

RECURSO
O gabarito do número 1 mudaram a opção, sendo que no texto elaborado seria a letra D, onde no texto aborda
o seguinte tema, onde foram feito um levantamento que contou com mais de 5,4 mil pessoas, inclusive no Brasil
Japão e Cingapura, nesta ordem onde se menos dormem entre os 20 países com maior número de participante
na pesquisa, a média entre as pessoas nestes locais ficou em torno de sete horas e trinta minutos de olhos
fechados,enquanto isso em outros países a média seria de 8:12 minutos.Como a banca muda o gabarito da
questão 1 da letra D para a letra C ? Aonde está falando que no Brasil as pessoas domem em média 8:12
minutos,está falando que outros países inclusive os Holandeses tem em média oito hora e doze minutos de sono
levando em conta os dados globais, no texto não fala em nenhum lugar que no Brasil se dormem em média 8:12
minutos em ninguém lugar no texto, portanto dêem uma verificada quanto a letra que foram mudada dessa
questão.
DATA RESP.:

20/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Esta fase recursal não corresponde ao teor do recurso interposto pela candidata, conforme Itens 15.5 e 15.8 do
Edital de Abertura. Ademais, a resposta da referida questão foi a letra "C", conforme divulgado tanto no
gabarito preliminar quanto no gabarito oficial pós-recursos. Portanto, indeferimos o recurso.

CÓDIGO:

0000000011

NOME: JOSILENE BATISTA DE OLIVEIRA

ENVIO:

14/09/2016

NRO QUESTÃO:

RECURSO
O gabarito do número 1 mudaram a opção, sendo que no texto elaborado seria a letra D, onde no texto aborda
o seguinte tema, onde foram feito um levantamento que contou com mais de 5,4 mil pessoas, inclusive no Brasil
Japão e Cingapura, nesta ordem onde se menos dormem entre os 20 países com maior número de participante
na pesquisa, a média entre as pessoas nestes locais ficou em torno de sete horas e trinta minutos de olhos
fechados,enquanto isso em outros países a média seria de 8:12 minutos.Como a banca muda o gabarito da
questão 1 da letra D para a letra C ? Aonde está falando que no Brasil as pessoas domem em média 8:12
minutos,está falando que outros países inclusive os Holandeses tem em média oito hora e doze minutos de sono
levando em conta os dados globais, no texto não fala em nenhum lugar que no Brasil se dormem em média 8:12
minutos em ninguém lugar no texto, portanto dêem uma verificada quanto a letra que foram mudada dessa
questão.
DATA RESP.:

20/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Esta fase recursal não corresponde ao teor do recurso interposto pela candidata, conforme Itens 15.5 e 15.8 do
Edital de Abertura. Ademais, a resposta da referida questão foi a letra "C", conforme divulgado tanto no
gabarito preliminar quanto no gabarito oficial pós-recursos. Portanto, indeferimos o recurso.

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS À LISTA DE CLASSIFICADOS
PARA 2ª FASE
ANEXO II
CARGO:

033 - TÉC. PLANEJAMENTO

CÓDIGO:

0000000623

NOME: ALTAIR DE MORAIS RIBEIRO

ENVIO:

14/09/2016

NRO QUESTÃO:

RECURSO
Com Relação aos candidatos relacionados que obtiveram nota nas provas objetivas, surgiu uma dúvida, porque
no dia da prova, só compareceu 11 candidatos dos 20 candidatos inscritos, porém nesta listagem da relação
preliminar mostra que compareceu 17 candidatos que recebeu nota.
É possível que esses outros 6 candidatos que não fez a prova na data prevista tenha feito em outra data?
No dia e no horário designado para as provas eles não estavam presente, as fiscais de sala chegou a cometar
que havia faltado 9 candidatos dos 20 que havia feito a inscrição e as provas e os gabaritos em branco deles
estavam na sala com os fiscais quando os outros que fez a prova terminou.
Algo está estranho neste resultado.
DATA RESP.:

20/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Os candidatos do cargo em questão foram distribuídos entre 02 (duas) salas, 06 e 07, da Escola Estadual
Norberto Schwantes; sendo 14 (quatorze) candidatos na primeira sala e 06 (seis) candidatos na segunda sala,
totalizando 20 (vinte) candidatos, dos quais 03 (três) candidatos não compareceram para realizar a prova
objetiva, isto é, foram considerados AUSENTES, conforme lista de presença, ata de ocorrência e cartões de
respostas. Os documentos comprobatórios da realização do concurso serão todos disponibilizados à Comissão
Examinadora do Concurso Público, quando do resultado final do certame. Neste caso, não foi identificada
nenhuma divergência na relação de candidatos classificados para 2ª Fase conforme dúvida do requerente.
Portanto, indeferimos o recurso.

CÓDIGO:

0000000623

NOME: ALTAIR DE MORAIS RIBEIRO

ENVIO:

14/09/2016

NRO QUESTÃO:

RECURSO
Com Relação aos candidatos relacionados que obtiveram nota nas provas objetivas, surgiu uma dúvida, porque
no dia da prova, só compareceu 11 candidatos dos 20 candidatos inscritos, porém nesta listagem da relação
preliminar mostra que compareceu 17 candidatos que recebeu nota.
É possível que esses outros 6 candidatos que não fez a prova na data prevista tenha feito em outra data?
No dia e no horário designado para as provas eles não estavam presente, as fiscais de sala chegou a cometar
que havia faltado 9 candidatos dos 20 que havia feito a inscrição e as provas e os gabaritos em branco deles
estavam na sala com os fiscais quando os outros que fez a prova terminou.
Algo está estranho neste resultado.
DATA RESP.:

20/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Os candidatos do cargo em questão foram distribuídos entre 02 (duas) salas, 06 e 07, da Escola Estadual
Norberto Schwantes; sendo 14 (quatorze) candidatos na primeira sala e 06 (seis) candidatos na segunda sala,
totalizando 20 (vinte) candidatos, dos quais 03 (três) candidatos não compareceram para realizar a prova
objetiva, isto é, foram considerados AUSENTES, conforme lista de presença, ata de ocorrência e cartões de
respostas. Os documentos comprobatórios da realização do concurso serão todos disponibilizados à Comissão
Examinadora do Concurso Público, quando do resultado final do certame. Neste caso, não foi identificada
nenhuma divergência na relação de candidatos classificados para 2ª Fase conforme dúvida do requerente.
Portanto, indeferimos o recurso.

