CPF

RECURSO

RESULTADO

***.***.736-87

Após conferir o gabarito e, sabendo que alcancei pontos que me permitam classificar, em qualquer que seja a posição, conferi a
listagem de classificação final e meu nome não consta na mesma.
Peço por gentileza verificarem o ocorrido.
Desde já agradeço.

DEFERIDO

***.***.236-67

Conforme diz no edital e conversa por telefone com o Fábio do RH, a eliminação só se dá quando o candidato não assina a prova,
não preenche corretamente o gabarito ou tira nota
Inferior a 10. Eu não me encaixo em nenhum desses quesitos. Revejam meu caso por favor! Minha nota foi 16,5.

DEFERIDO

***.***.756-25

Meu nome não apareceu na lista, nem mesmo como desclassificada. Algumas amigas que não passaram encontraram o nome como
desclassificada. Estou achando estranho...

DEFERIDO

***.***.256-53

minha pontuação difere da anotada em minha prova 007/2018
solicito a foto digitalizada do gabarito para conferência.

INDEFERIDO

***.***.406-68

BOM DIA!
NA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA, FIZ A PONTUAÇÃO DE 2,5( DOIS E MEIO )PONTOS, SENDO QUE A QUESTÃO NÚMERO 3 HAVIA
MARCADO A OPÇÃO (C), ANTES DO RECURSO E FOI CORRIGIDO SENDO A OPÇÃO (B). EM MATEMÁTICA FIZ 1,0( UM) PONTO E NOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FIZ A PONTUAÇÃO DE 7,0 ( SETE ) PONTOS, A SOMA DE TODAS AS QUESTÕES 10,5( DEZ E MEIO)
PONTOS.
AGUARDO REVISÃO D A MINHA CLASSIFICAÇÃO.
OBRIGADA!
ELIANE RESENDE SOUZA

INDEFERIDO

***.***.026-19

O motivo pela qual estou recorrendo e qué após a publicação do gabarito definitivo acertei a questão 23 da área específica. Ficando
assim com 16,5 e não 15,5 como está na classificação preliminar. Por favor conferir.Desde já agradeço.

INDEFERIDO

***.***.376-44

Boa noite! Venho por meio deste pedir uma analise referente a minha classificação, pois como já havia sido colocado no edital que
iriamos ser classificados de acordo com o maior "numero de acerto nas questões específicas.
Desde de já agradeço.

INDEFERIDO

CPF

RECURSO

RESULTADO

***.***.146-55
***.***.666-72
***.***.666-72

Mediante a lista de classificados, não encontrei meu nome. Sendo que acertei 23 questões totalizando 16 pontos.
Nova avaliação da prova de português e conhecimentos específicos.
Correção da prova de português.

DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

***.***.128-02

De acordo com o meu caderno de prova, e as alternativas marcadas nele por mim, minha nota final seria 14,5 uma vez que acertei 8
questões de português (com a questão 3 já corrigida de acordo com o gabarito definitivo), 3 questões de matemática e 9 de
conhecimentos específicos.
Desde já agradeço a compreensão e peço desculpas se meu raciocínio não estiver correto.

INDEFERIDO

***.***.236-67

De acordo com o rh, através da minha ligação, só foi desclassificado o candidato que tirou menos de 10 pontos ou não assinou o
gabarito. Eu não me enquadro em nenhum desses critérios.

***.***.966-69

Conforme enunciado no edital,"será aprovado o candidato que alcançou nota final da prova escrita igual ou maior a 10,00(dez)",
porém alcancei 10,00(dez) e fiquei desclassificada sendo que outras pessoas obtiveram o mesmo resultado e foram aprovadas ,no
sentido de esclarecer dúvidas tornando tal situação mais justa e ciente dos meus direitos aguardo resposta.
OBS: Gostaria de receber o espelho do meu gabarito
Atenciosamente
Clarice

***.***.726-41

Barbacena, 21 de dezembro de 2018PROCESSO SELETIVOESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICIPIO DE BARBACENA EDITAL
Nº008/2018PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 008/2018PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENAEDITAL Nº 008/2018 DE PROCESSO
SELETIVORECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MONITOR 30 HORAS (FARIA) 1- IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:Deborah
Aparecida de Mello JabrasiCPF:054.663.726-41RG:MG 12.830.031 - SSP/MGNúmero de Inscrição: 847512- FUNDAMENTAÇÂO: Por
meio deste, venho tempestivamente, eu como candidata do Processo Seletivo, ao cargo de Monitor 30 H ( Faria ), interpor RECURSO
em face do Resultado da Classificação Preliminar.Conforme lista de divulgação publicada no site da Prefeitura Municipal de
Barbacena, do dia 21 de Dezembro de 2018,verifiquei que meu nome não consta na lista, nem como candidata aprovada nem como
candidata desclassificada.Conforme observei no gabarito divulgado, percebi que obtive nota para classificação, sendo 12 acertos,
somando a média de 6 pontos na prova, obtendo nota superior a exigida no Processo Seletivo em suma.Diante da divulgação da
classificação preliminar, notei também que um candidato consta em todas as localidades mesmo que desclassificado e meu nome
não aparece em localidade alguma.Perante tais observações me senti prejudicada em não saber qual é minha classificação neste
Processo Seletivo, DATA VÊNIA, pois fiquei todo este período aguardando ansiosamente cada etapa até o momento.Pelos motivos
acima expostos, em data de 21 de Dezembro de 2018, interpus RECURSO, para evitar algum equívoco nesta classificação preliminar,
REQUERENDO A REVISÃO de minha nota e classificação nesta publicação, fazendo com que conste o meu nome na lista de
classificação.Dessa forma Vossa Senhoria estará editando decisório com os mais elevados ditames da Justiça!Nestes termos, Pede
deferimento.Barbacena,21 de dezembro de 2018.Déborah Aparecida de Mello JabrasiCPF 054663726-41Incrição: 84751

DEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO

CPF

RECURSO

RESULTADO

***.***.096-23

Boa tarde! Gostaria que revesse minha nota pois, em minhas anotações eu ficaria classificada com 10 pontos. Observei também que
outras pessoas foram classificadas com médias abaixo de 10 pontos que é o minimo exigido pelo edital, as que são de municipios
específicos, por exemplo monitor de apoio 40 horas da localidade de Pinheiro Grosso com notas 6,5 e outro de 5,0, sendo que a
média para classificação é 10. Portanto gostaria que revessem o que pode ter acontecido. Desde já agradeço a compreensão e
aguardo respostas.

INDEFERIDO

***.***.926-51

Sr (a). Examinador (a)
Interponho recurso para revisão da somatória dos pontos obtidos na prova referente ao processo seletivo público 006, 007 e
008/2018, da Prefeitura de Barbacena.
Uma vez conferidas minhas respostas, obtidas a partir das marcações definitivas da folha de respostas da prova, com o gabarito
definitivo oficial, verifiquei o total de 12,5 pontos. No entanto, na classificação preliminar publicada, me foi dada a nota 11.
Tendo em vista que a folha de respostas individual não foi disponibilizada, solicito conferência da pontuação atribuída.

INDEFERIDO

***.***.756-49

Boa Tarde!
Gostaria de saber porque meu nome não consta,em nenhuma das listas.

DEFERIDO

processo seletivo 007/2018
Heloísa de Fátima dias Pedrosa da Silva

***.***.256-53

De acordo com o resultado legal fiz apenas 13 pontos.
De acordo com minhas anotações fiz
6 questões de Língua portuguesa
8 questões de matemática
8 questões de matéria específica
perfazendo 15 pontos...
o que difere da classificação preliminar.
peço revisão do meu gabarito
no aguardo

INDEFERIDO

CPF

RECURSO

RESULTADO

***.***.216-93

De acordo com o resultado preliminar, do edital 007/2018 eu: Vanilda Erika de Souza, portadora do CPF:033.593.216-93 e numero
de inscrição: 84541, não concordo com a minha desclassificação. Pois de acordo com o edital obtive media suficiente para ser
classificada, mesmo sendo fora das vagas disponíveis no edital. Portanto gostaria que reavaliassem o meu cartão de respostas, para
possíveis dúvidas e ou engano de ambas as partes. Na minha conferência obtive a média 10,5 e no resultado preliminar consta
somente uma desclassificação.
Desde já agradeço a atenção!!!!!!

INDEFERIDO

***.***.836-58

Estou em dúvida na minha pontuação preliminar , uma vez que ao conferir o gabarito oficial, obtive 14 pontos.
Att;
Angélica

INDEFERIDO

***.***.896-92

Após divulgação do gabarito final, com correção da questão número 23 da Prova de Monitor de Apoio à Inclusão, percebe-se que
esse ponto não foi acrescido a minha nota final. Peço então que acrescentem mais um ponto à minha nota final, tendo em vista a
necessidade de corrigir tal engano. Não creio haver previsão de que os pontos seriam acrescidos apenas aqueles que fizeram
recurso.

DEFERIDO

***.***.146-55

segundo o gabarito oficilal obtive 22 acertos, contando a questão 23 que foi retificada, somei 23 acertos. Porque o meu nome não
consta na listagem?

DEFERIDO

***.***.756-88

Quero ver o gabarito da minha prova, para fazer a contagem da minha nota!

DEFERIDO

***.***.236-76

Bom dia, realizei a prova para professor de apoio à inclusão, conferi o gabarito definitivo somando o total de 15,5.
Porém, hoje ao consultar a lista dos classificados meu nome, Taís Ninfa Mendonça não consta em nenhum lugar. Peço a gentileza de
verificarem o ocorrido.
Desde já agradeço!
21/12/2018 às 10:03

DEFERIDO

***.***.896-92

Na minhas totalização de pontos consta a nota 13. Essa informação, porém, está equivocada. A verdadeira nota deveria ser 15,
somados o ponto da questão RECONSIDERADA nº 23 e algum outro que vocês devem me explicar. O meu gabarito é o seguinte: 1)A,
2)D, 3)B, 4)A, 5)D, 6)B, 7)C, 8)D, 9)B, 10)B, 11)B, 12)C, 13)B, 14)C, 15)D, 16)D, 17)A, 18)C, 19)D, 20)C, 21)D, 22)A, 23)C, 24)C, 25)D,
26)B, 27)D, 28)B, 29)B, 30)C . Logo, se vocês têm um resultado diferente me apresentem qual a outra questão que eu errei.
Finalizando, peço que somem novamente minha pontuação para que nao seja prejudicada a minha classificação, ajuntando o ponto
da questão 23 e mais 1, sob risco de judicialização.

DEFERIDO

CPF

RECURSO

RESULTADO

***.***.756-88

Minha nota está errada, pois acertei 6 questões de matemática, 7 de português, 9 de específico, somando tudo a nota é 15,5!6X0,5=
37x0,5= 3,59x1= 99+3,0+3,5= 15,5 Então minha colocação irá subir!!Lembrando que acertei 9 questões de específico depois do
resultado do recurso do gabarito!

INDEFERIDO

***.***.536-32

Ao fazer revisão da minha prova após a divulgação do gabarito oficial,contabilizei um total de 11,5 pontos,sendo 7 acertos em
português,o que totaliza 3,5 pontos;e 8 acertos em conhecimentos específicos,totalizando 8 pontos.
Diante do exposto,gostaria de pedir a revisão de minha classificação,que na lista preliminar consta 11 acertos e não 11,5.
Desde já,agradeço.

INDEFERIDO

processo seletivo 007/2018
De acordo com o gabarito oficial tive 6 acertos em Língua portuguesa
08 acertos em matemática
8 acertos na matéria especifica
***.***.256-53

utilizando os pesos propostos
3 pontos em português
4 pontos em matemática
8 pontos na específica

INDEFERIDO

totalizando 15 pontos
diferente do que aparece no resultado.

***.***.236-67

Não me enquadro em nada dessas opções. A frente do meu gabarito está intacta. Nada fala sobre o verso.
9.6.9.Sera?atribui?danota0(zero)a?questa?odaprova escrita:a) Cuja resposta na?o coincida com o gabarito oficial; b) Contenha
emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que le- gi?vel(is);c) Contenha mais de uma opc?a?o de resposta assina- lada;d) Na?o estiver
assinalada no carta?o resposta;e) Seja preenchida fora das especificac?o?es contidas no carta?o resposta ou nas instruc?o?es da
prova, as marcac?o?es da folha de respostas so? podem ser rea- lizadas com caneta azul ou preta e tem que preen- cher
completamente (sem falhas, rabiscos, cobertura incompleta) uma u?nica alternativa, implicando a falta de atenc?a?o no
preenchimento correto na eliminac?a?o do candidato.f) Cujo carta?o resposta na?o esteja assinado pelo can- didato.

DEFERIDO

CPF

RECURSO

RESULTADO

***.***.976-64

Bom dia, venho através desse informar que a minha nota esta errada, pois de acordo com a as correções feitas por mim com o
auxilio da prova eu tirei 17,00.
Acertei todas as questões de conhecimento especifico, que valiam 1 ponto cada, o que gera 10 pontos, mais 8 questões de
português, que valem, 0,5, total 4 pontos e 6 questões de matemática, que equivalem a 3 pontos. Peço gentilmente que façam a
devida conferência e correção, a prova usada esta disponível caso precisem, da mesma forma espero que o gabarito deixado para a
correção esteja para sanar eventuais duvidas.
Atenciosamente: Geisa Ferreira

DEFERIDO

***.***.486-80

A minha nota da prova, está entre as notas dos candidatos classificados. Não entendi o por que!

***.***.236-67

Fui desclassificada obtendo a nota 16,5.
Eu, na hora do nervosismo, fiz algumas contas no verso do gabarito. A prova já era identificada logo isso não é considerável uma
identificação de prova.
Consta no caderno de prova que seria desclassificado o candidato que não assinasse o cartão resposta ou não realizasse o
preenchimento correto. O meu gabarito foi impecável na frente, com assinatura e preenchimento correto, somente com algumas
poucas contas de matemática no verso. No edital consta que seria desclassificado o candidato que deixasse de cumprir as
normas editalícias especialmente às de regras de aplicação da prova e seu correto preenchimento.Nada diz sobre escrever no verso
do gabarito.
Quando o sino bateu para o começo da prova os aplicadores ainda estavam colhendo assinaturas de candidatos que entravam, a
prova atrasou. Isso me deixou bastante nervosa. Estudei muito pra essa prova, pela nota dá pra ver. Espero conseguir o recurso.

***.***.436-37

Na minha prova constra que tirei 10,5 por que fui desclassificada,peço por gentileza que obsevem minha nota.

INDEFERIDO

***.***.116-33

A questão número 23 da parte específica foi anulada ,como eu errei a questão deveria somar 1 ponto a mais...portanto eu deveria
estar com 14 pontosE no resultado préliminar estou com13.Por gentileza poderia verificar novamente ...Muito obrigado.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO

