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MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
Concurso Público - 001/2017
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Recurso:
boa tarde , devido a minha nota na prova escrita estar errada , não de acordo com a pontuação escrita no edital, e não saber
qual foram os pontos de falhas na prova pratica ,peço que revejam pois com a nota correta a colocação muda ,por favor como
podem cometer tal erro ,deveriam revisar antes de divulgar os resultados, não adianta dizer que meu recurso esta em desacordo
, este recurso não e a instancia final.
obrigado.

SITUAÇÃO: DEFERIDO PARCIALMENTE
Resposta:
Prezado Candidato:
Sua nota da prova escrita foi conferida, está de acordo com a pontuação prevista no Edital, bem como, foram disponibilizados
TODOS os cartões respostas na área do candidato para conferência. Sendo assim, você teve 08 (oito) acertos em
conhecimentos gerais, nota 1,60 (um e sessenta) e 18 (dezoito) acertos e conhecimentos específicos, nota 7,20 (sete e vinte)
TOTAL: 8,80 (oito e oitenta).
Sua nota na prova prática foi de 4,15 (quatro virgula quinze). Sua prova prática encontra-se disponível em nosso escritório até
dia 28/02/2018, exatamente como foi avaliado pelos nossos instrutores de trânsito. A partir de 01/03/2018 todo o material será
entregue na Prefeitura Municipal no Setor de RH e lá também Vossa Senhoria poderá consultar o seu formulário de prova
prática.
A EPBAZI contrata instrutores de trânsito apra avaliar os candidatos, não sendo de nossa alçada a avaliação. São instrutores
devidamente habilitados e capacitados para isso, sendo que todos os candidatos são avaliados sem distinção qualquer. O que
fazemos é somar os pontos positivos de sua avaliação e diminuir as faltas que cometeu durante a realização da prova prática,
divulgando a nota.
Conforme item 10.1 do edital de Concurso Público aplica-se a seguinte fórmula para apuração da nota final dos cargos de
Motorista e Operador:
NF = NPO + NPP
2
Então: 8,80 + 4,15 = 12,95 / 2 = 6,475 com arredondamento: 6,48
Nota Final (NF) = 6,48 exatamente como foi divulgado.
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Recurso:
Recurso de Concurso MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: EPBAZI ORGANIZAÇÃO & MÉTODOS
Nome do Candidato: Michele Pereto Lorscheitter
Inscrição de Nº 38: CPF: 074.538.479 07
RG: 5. 543 939
Telefone: (49) 9 9992 6529
E-mail: michelepereto.psi@gmail.com
Data de Nascimento: 20/02/1992
Cargo Pretendido: Psicólogo
Recurso referente: Item 06 – Contra a Pontuação da prova e do candidato Recorrente
Prezados Senhores, bom dia!
Venho através deste solicitar a revisão da Pontuação da Prova, uma vez que segundo o Edital 001/2018 no item 8.1.4 que
descreve a pontuação de cada questão segue abaixo:
8.1.4. A nota da prova escrita se dará numa escala de 0,00 a 10,00, sendo que cada questão
acertada para conhecimentos gerais valerá 0,20 pontos e de conhecimentos específicos 0,40
pontos e a soma geral será a nota da Prova Escrita.
Sendo assim, gostaria da revisão da Pontuação da minha Prova, e se possível me encaminhar o Gabarito via E-mail para
esclarecimentos. Fico no aguardo das informações, deste então seguem votos de Estima e consideração a Comissão!
Qualquer dúvida por favor entrar em contato.
Paial, SC 20 de fevereiro de 2018.
Michele Pereto Lorscheitter
Psicóloga 12-14275

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezada Candidata:
Sua nota corresponde exatamente como divulgado. Foi disponibilizado o Cartão resposta na área do Candidato para sua
análise.
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Recurso:
Estou tentando enviar recurso, e aparece o seguinte aviso "O envio de anexos, quando necessário, será realizado após abertura
do recurso."
Sendo que a data é 19/02/2018 00:00 a 23/02/2018 23:59
Devido a este motivo segue neste espaço:
Solicito ver minha prova prática, pois a nota da mesma não corresponde ao avaliado no dia da prova.
Sendo de grande dificuldade ir até o município de Nova Itaberaba protocolar este pedido devido a distância entre os municípios.
Desde já agradeço e aguardo retorno.

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado candidato:
Seu recurso foi recebido e validado. Sua nota prática corresponde exatamete conforme divulgado no resultado preliminar.
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