CONSEP -

Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS- MA

Nº
RECURSO
INSCRIÇÃO

PARECER

362

Candidato(a) solicita informações sobre o
critério de desempate para o cargo de
agente de vigilância sanitária.

629

Candidato(a) pede revisão da pontuação e
o espelho do gabarito.

1045

Candidato(a) pede revisão da colocação, e
critério de desempate para os candidatos
que estão com a mesma pontuação para o
cargo de auxiliar de serviços gerais.

1525
1451-14541461

Candidato(a) informa que a pontuação
publicada não confere e solicita espelho do
gabarito.
Candidatos(as)
pedem revisão da
pontuação
para
o
cargo
de
Digitador/Sistematizador de Relatórios.

DEFERIDO: A classificação do(a) candidato(a) permanece. Candidata possui menos pontos na prova de conhecimento
específico.
Segue critérios de desempate.
6.3.1 Maior idade (Parágrafo Único do art. 27 da Lei 10.741/2003) para candidatos acima de 60 anos;
6.3.2. Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;
6.3.3. Maior idade (Candidatos com menos de 60 anos);
Será enviado conforme solicitado à pontuação de conhecimentos específicos e data de nascimento dos candidatos
empatados para o email do candidato.
INDEFERIDO: Após revisão da pontuação a nota permanece, sendo que o espelho do gabarito do candidato(a) será
enviado para o email do mesmo a fim de sanar suas dúvidas.
DEFERIDO: A classificação do(a) candidato(a) permanece. Conforme o edital item 6.3. Havendo candidatos com a
mesma pontuação, serão adotados sucessivamente os seguintes critérios de desempate:
6.3.1 Maior idade (Parágrafo Único do art. 27 da Lei 10.741/2003) para candidatos acima de 60 anos;
6.3.2. Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;
6.3.3. Maior idade (Candidatos com menos de 60 anos);
Sendo que todos os candidatos que atingiram a pontuação de 94 pontos que estão acima da colocação do candidato
acertaram mais questões de conhecimento especifico.
INDEFERIDO: Após revisão da pontuação a nota permanece, sendo que o espelho do gabarito do candidato(a) será
enviado para o email do mesmo.
DEFERIDO: Após revisão da pontuação do cargo de Digitador/Sistematizador de Relatórios a nota dos candidatos foi
corrigida.
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