08/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Recurso:

Solicitado em: 03/01/2019 -13:35

Peço para que confiram a minha nota das questões de conhecimentos específicos, pois no resultado preliminar estou com a nota
4,90. Sendo que acertei 8 questões de conhecimento específicos, então ficaria com a nota 5,60. Somando as notas de
conhecimentos gerais e específicos ficaria com a nota 7,10 com mais um ponto de títulos minha nota final ficaria 8,10.

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/01/2019 -19:06

Exatamente, você acertou 07 questões de conhecimentos específicos, portanto sua nota é 4,90 em conhecimentos específicos.
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Recurso:

Solicitado em: 04/01/2019 -12:07

Oi bom dia nas minhas contas eu acertei uma a mais das matéria das onze em diante DE vcs puderem dar uma olhada e das
específica obrigada

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/01/2019 -19:08

Exatamente como foi divulgado, você acertou 05 questões.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/45/relatorios/inscricoes/recursos/html/

2/4

08/01/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Recurso:

Solicitado em: 31/12/2018 -19:25

Olha espero que revejam o resultado pois vou entrar na justiça eu e a 1 colocada conferimos o gabarito eu tenho fotos do
gabarito o meu E o dela .espero a resposta logo ou outras providências seram tomadas.

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/01/2019 -19:02

Foi verificado e retificado o anexo da divulgação do resultado e realmente houve um erro na divulgação do resultado, onde o
sistema não leu corretamente o cartão.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/45/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Recurso:

Solicitado em: 07/01/2019 -16:30

Processo Seletivo nº 001/2018
NOME DO CANDIDATO: Magali Terribele
Nº INSCRIÇÃO DO CANDIDATO:15002
CPF DO CANDIDATA:07962298995
RG DO CANDIDATO:5521107-0
E-MAIL DO CANDIDATO:magaliterribele@hotmail.com
TELEFONE DO CANDIDATO: 49-998419344
DATA DE NASCIMENTO:06/12/1990
ENDEREÇO DO CANDIDATO:Linha Baliza /Marema
CARGO PRETENDIDO:Professor pedagogia
RECURSO REFERENTE:
COLOQUE O NUMERO ABAIXO:
(__5__) 1 – EDITAL E ANEXOS.
2 – INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS.
3 – QUESTÃO DE PROVA.
4 – GABARITO PRELIMINAR.
5 – RESULTADO PRELIMINAR.
6 – CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA DO CANDIDATO RECORRENTE.
7 – OUTROS CASOS.
RAZÕES DO RECURSO:
Eu Magali Terribele, portadora do CPF n° 07962298995, candidata do processo seletivo 001/2018, regulamentado pelo edital,
com inscrição n° 15002 venho por meio desta interpor recurso para:
a- Revisão de minha nota da prova cujo resultado preliminar, publicado em 31/12/2018, me classifica em 1° lugar;
b- Em 02/01/2019 em nova publicação preliminar me apresenta classificada em 5° lugar;
c- Assim venho por meio deste requerer revisão do cartão resposta confrontando-o com o gabarito, a fim de sanar eventual
equívoco na apresentação dos resultadoseis que é gritante a diferença entre a primeira e a segunda publicação de resultados
preliminares;
d- Indispensável que a revisão alcance as candidatas classificados até a 5° posição, em razão de que essa foi a margem de erro
alcançada entre a primeira e a segunda divulgação dos resultados.
Nesse termos
Peço Deferimento
________06_________ de _____Janeiro__________ de 2019.
Magali Terribele
Assinatura do Candidato

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/01/2019 -19:09

Exatamente sua nota e posição é qual foi divulgada conforme a errata, pois, houve um equívoco na leitura do seu cartão onde o
sistema leu algumas questões a mais, pois estava descalibrado seu cartão resposta.
Recurso indeferido.
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