PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSO DIVULGAÇÃO RESULTADO PARCIAL
ABERTO

09/08/2017
13:57

RECURSO

864

INSCRIÇÃO

730

NOME

BRUNA PERÍGOLO LIMA

SITUAÇÃO

INDEFERIDO

DEFERIMENTODETALHES

INDEFERID
O

A questão 23 do referido concurso
23 - Quanto ao Microsoft Word é correto dizer:
A) Para aumentar o tamanho da fonte, basta utilizar a opção Ferramentas, no menu Formatar ou pela
Barra de ferramentas no atalho (Fonte e tamanho)
B) Para criar um novo documento, basta selecionar a opção Novo, no menu Arquivo ou clicar no
botão (#) na Barra de ferramentas.
As 2 opções estão corretas, sendo necessária o cancelamento da mesma.

09/08/2017
11:27

862

3890

CUSTODIO DE ASSIS SANTO PINEL

INDEFERIDO

INDEFERID
O

ola w2 meu nome e custodio e sou canditato para o cargo de motorista do processo seletivo de
simonesia venho através deste perdir para que mim justifique minha pontuação no caso da prova
pratica a direção veicular uma vez que mim deu apenas 10 pontos nassa prova e todos que viu minha
direção esta inconformado assim como eu porque não cometir falta para ter perca de 40 pontos não
pois coloquei o cinto fechei a porta do ônibus dei seta e fiz meu trajeto e controle beleza. E teve alguns
canditato como David Rocha Abreu Temer saiu sem o cinto de seguraça e teve pontuação máxima e
um outro canditato saiu com porta aberta e outro canditato colocou macha re´no controle subindo e
todos esses teve mais pontos que eu então não consigo entender gostaria de uma explicação ou rever
meu caso porque acredito ta injusto comigo minha pontuação ,a e todos que estava presente viu essas
falhas desses canditatos sitados ,gostaria que vcs olhasse por favor minha situação.obrigado.

RESPOSTA
RECURSO IMPROCEDENTE:
A candidata formulou o recurso da
questão, fora do prazo (intempestivo),
conforme item 8.2 do Edital de Processo
Seletivo nº 001/2017, ou seja, após 01 dia
da publicação do Gabarito Preliminar. 8.2.
O candidato que desejar interpor recursos
contra os gabaritos oficiais preliminares
das provas objetivas disporá de até 1 (um)
dia útil, a contar do dia subsequente ao de
sua divulgação, em requerimento próprio
disponibilizado no &ldquo;link&rdquo;
correlato ao Processo Seletivo
Simplificado no endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br.
Recurso Improcedente: A prova prática de
MOTORISTA, foi aplicada, avaliando as
condutas adotadas pelos candidatos que
estiverem em desacordo com a legislação
de trânsito vigente serão consideradas
como faltas. A cada falta cometida será
deduzida sua respectiva pontuação. As
faltas são classificadas como: LEVES,
MÉDIAS, GRAVES, GRAVÍSSIMAS /
ELIMINATÓRIAS. A cada FALTA LEVE
cometida será descontado 5 (cinco)
pontos do candidato; A cada FALTA
MÉDIA cometida será descontado 10
(dez) pontos do candidato. A cada FALTA
GRAVE cometida serão descontados 20
(vinte) pontos do candidato. O candidato
que cometer quaisquer das FALTAS
classificadas como GRAVÍSSIMA será
automaticamente eliminado do certame. O
candidato cometeu os seguintes erros:
Apoiar o pé no pedal da embreagem com
o veículo engrenado e em movimento e
Macha-ré rente ao meio fio, que resultou
na perca de 20 pontos (FALTA MÉDIA
&ndash; MENOS 10 PONTOS POR
FALTA) e Provocar movimentos
irregulares no veículo, sem motivo
justificado; Engrenar as marchas de
maneira incorreta (2 vezes); Usar
incorretamente os instrumentos do painel
(IV - FALTA LEVE - MENOS 5 PONTOS
POR FALTA), que totalizou na perca de
40 pontos, que foi atribuída a nota de 10
(dez) pontos.
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RECURSOS

09/08/2017
06:51

09/08/2017
09:26

09/08/2017
08:53

850

853

852

4460

9210

6230

ELUZE CRISTINA CAETANO

JULIANA DE SOUSA BAIA

LETÍCIA DE CARVALHO FIGUEIREDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERID
O

INDEFERID
O

INDEFERID
O

A questão número 22 foi anulado e eu não recebi o ponto dela . Então esta faltando dois pontos na
minha nota parcial.

RECURSO IMPROCEDENTE: Foi feita
nova conferência do cartão da candidata e
não foi detectado nenhum erro que
modificasse a nota já divulgada. A
candidata acertou 6 questões em
português (Valor cada questão - 2,5); 3
questões em matemática (Valor cada
questão - 2,0); 3 questões em
conhecimentos gerais (Valor cada questão
- 2,0); 3 questões informática (Valor cada
questão - 2,0) e 11 específica (Valor cada
questão - 3,0), totalizando 66 pontos. A
candidata poderá retirar o cartão resposta
junto a comissão do processo seletivo
para sua própria análise.

Quero que reveja minha nota na matéria de informatica por que consta que fiz 6 pontos mais fiz 8
pontos por que a questão 22 foi anulada e eu não recebi pontos referente a ela

RECURSO IMPROCEDENTE: Foi feita
nova conferência do cartão da candidata e
não foi detectado nenhum erro que
modificasse a nota já divulgada. A
candidata acertou 3 questões
informática (Valor cada questão - 2,0). A
candidata poderá retirar o cartão resposta
junto a comissão do processo seletivo
para sua própria análise.

Bom dia.
Gostaria de entra com recurso para que fosse recorrigido minha prova prática do cargo de Auxiliar
administrativo.
No edital fala que o critério são toques e que os pontos seriam de acordo com a quantidade de toques,
e me lembro que tive sim alguns erros de formatação mais me lembro que consegui uma quantidade
razoável de toques.
Então gostaria de ver a correção da minha prova prática pois achei minha pontuação muito baixa.
E gostaria se possível também ver uma prova que conseguiu nota máxima, como teve alguns
candidatos, para poder analisar.
Aguardo resposta.
obrigado!

Recurso Improcedente: Cuida-se de
análise de recurso contra a pontuação
atribuída ao candidato da prova prática.
Foi realizada nova conferência da prova
prática da candidata e não foi vificado
nennhum erro que modificasse a nota já
divulgada no resultado parcial. A
candidata digitou somente 407, menos 2
pontos por erro de formatação = 405
toques - caracteres que dividindo por 5 =
81 caracteres líquidos por minuto, que
perfaz a nota de 5 pontos, face ao seu
desempenho na tarefa da prova. A
candidata poderá retirar cópia da prova de
digitação junto a comissão de Processo
Seletivo, para a própria conferência.

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

09/08/2017
14:30

09/08/2017
14:42

865

866

5000

5000

LUSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA

LUSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERID
O

INDEFERID
O

Solicito a correção de meu cartão resposta novamente nas questões de conhecimentos específicos,pois
estar errado,pois são 14 questões certas em meu cartão resposta no total de 42 pontos,e no gabarito
parcial estar como fiz 13 questões no total de 39 pontos,e esta errado,Para o cargo de Agente
Comunitário de saúde ACS.

A questão de número 21 tem que ser anulada para todos, pois, no primeiro gabarito preliminar que foi
lançado veio com a letra d,e agora no segundo gabarito preliminar veio novamente a letra A,então se a
questão esta com erro eles terão que anular a alternativa,No caso a número 2 de português num tinha
alternativa certa e eles anularam ela,então novamente a de informática também tem que ser
anulada,Não podemos ficar no prejuizo.

RECURSO IMPROCEDENTE: Foi feita
nova conferência do cartão da candidata e
não foi detectado nenhum erro que
modificasse a nota já divulgada. A
candidata acertou 4 questões em
português (Valor cada questão - 2,5)
&ndash; 10 pontos; 5 questões em
matemática (Valor cada questão - 2,0)
&ndash; 10 pontos; 3 questões em
conhecimentos gerais (Valor cada questão
- 2,0) &ndash; 6 pontos; 4 questões
informática (Valor cada questão - 2,0)
&ndash; 8 pontos e 13 específica (Valor
cada questão - 3,0) &ndash; 39 pontos,
totalizando 69 pontos. Ressalta que a
candidata deixou em branco a questão 27
(Não marcou uma resposta). A candidata
poderá retirar o cartão resposta junto a
comissão do processo seletivo para sua
própria análise.
RECURSO IMPROCEDENTE: Foi feita
nova conferência do cartão da candidata e
não foi detectado nenhum erro que
modificasse a nota já divulgada. A
candidata acertou 4 questões em
português (Valor cada questão - 2,5)
&ndash; 10 pontos; 5 questões em
matemática (Valor cada questão - 2,0)
&ndash; 10 pontos; 3 questões em
conhecimentos gerais (Valor cada questão
- 2,0) &ndash; 6 pontos; 4 questões
informática (Valor cada questão - 2,0)
&ndash; 8 pontos e 13 específica (Valor
cada questão - 3,0) &ndash; 39 pontos,
totalizando 69 pontos. Ressalta que a
candidata deixou em branco a questão 27
(Não marcou uma resposta). A candidata
poderá retirar o cartão resposta junto a
comissão do processo seletivo para sua
própria análise.
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09/08/2017
10:14

858

2570

MARIA LUIZA PERIGOLO REGUETE

INDEFERIDO

INDEFERID
O

Olá,bom dia.
No dia que foi realizado a prova no município de Simonésia, eu tive problemas no momento da prova
técnica, onde meu computador travou, entre outros problemas, eu chamei o fiscal diversas vezes, ele
veio a me ignorar, portanto eu peço que vocês considerem os meus 50 pontos de prova técnica, pois
tenho testemunha que viram o fato ocorrido, e por conta disso eu tive uma pontuação muito baixa, onde
tirei 5 na prova técnica, sei do meu potencial e conhecimento sobre digitação e infelizmente tive o azar
de realizar a prova em um péssimo computador e ser ignorada pelo fiscal, preciso muito que vocês
tentem resolver isso para mim. Desde já agradeço.

Recurso Improcedente: Cuida-se de
análise de recurso contra a pontuação
atribuída ao candidato da prova
prática. Foi realizada nova conferência da
prova prática da candidata e não foi
verificado nenhum erro que modificasse a
nota já divulgada no resultado parcial. A
candidata digitou somente 319, menos 2
pontos por erro de formatação = 317
toques - caracteres que dividindo por 5 =
63,4 caracteres líquidos por minuto, que
perfaz a nota de 5 pontos, face ao seu
desempenho na tarefa da prova. A
candidata poderá retirar cópia da prova de
digitação junto a comissão de Processo
Seletivo, para a própria conferência.
Quanto ao computador o utilizado pela
candidata foi o mesmo utilizado pelos
demais candidatos bem como no dia a dia
da secretaria municipal de educação pelos
servidores.

09/08/2017
07:46

851

8580

PATRICIA BENTO RODRIGUES

INDEFERIDO

INDEFERID
O

acertei 6 questões de português (2,5) cada dando um total de 15 pontos, a numero dois foi anula, e não
somaram o valor dela ao meus pontos(+2,5) no resultado aparece somente 15 pontos,sendo que
deveria ser 17,5. desde já muito obg!

RECURSO IMPROCEDENTE: Foi feita
nova conferência do cartão da candidata e
não foi detectado nenhum erro que
modificasse a nota já divulgada. A
candidata acertou 6 questões em
português (Valor cada questão - 2,5) = 15
pontos, já computada a questão de
numero 02 anulada. A candidata poderá
retirar o cartão resposta junto a comissão
do processo seletivo para sua própria
análise.

09/08/2017
13:10

863

2120

RENATA DE SOUZA SALES DE ASSIS

INDEFERIDO

INDEFERID
O

Solicito a anulação da questão de numero 21 da prova sobre informática, porque no primeiro gabarito
lançado a mesma questão apresentava como alternativa correta a alternativa letra D. Nesse, no
entanto,após recursos, apresenta como resposta correta a alternativa A. Portanto, como ela é uma
questão que apresenta erro deve ser anulada.

Recurso Improcedente: O recurso da
questao 21 já foi devidamente analisada
no parecer sobre os recursos da
divulgação do Gabarito preliminar.

Bom dia. Eu realizei o processo seletivo no município de Simonésia no dia 30/07/2017, e eu estava
conferindo minha nota da prova pratica de digitação e minha pontuação esta igual a de pessoas que
digitaram menos que eu e que teve erros de digitação. Gostaria que vocês revessem essa prova
pratica.

Recurso Improcedente: Cuida-se de
análise de recurso contra a pontuação
atribuída ao candidato da prova prática.
Foi realizada nova conferência da prova
prática da candidata e não foi vificado
nennhum erro que modificasse a nota já
divulgada no resultado parcial. A
candidata digitou somente 391, menos 2
pontos por erro de formatação = 389
toques - caracteres que dividindo por 5 =
77,8 caracteres líquidos por minuto, que
perfaz a nota de 5 pontos, face ao seu
desempenho na tarefa da prova. A
candidata poderá retirar cópia da prova de
digitação junto a comissão de Processo
Seletivo, para a própria conferência.

09/08/2017
10:31

861

2560

RUBIA CARLA RODRIGUES PEREIRA

INDEFERIDO

INDEFERID
O
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