10/04/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE JUPIÁ
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Cargo: PROFESSOR DE ARTES

Solicitado em: 07/04/2019 -11:49

Recurso:
Olá, por gentileza gostaria de entender qual critério foi usado para contagem de pontos uma vez que eu foi a unica que acertei
22 questões somei 7:80 na nota da prova, minha nota voltou 1:44 pontos, sendo que ficou em 6:36, e a Suzi Milam que também
pontuou 6:60 voltou apenas 1:08 e nós duas contávamos com 3 pontos de curso igual. Então por gentileza peço que me
expliquem o porquê, uma vez que não estou de acordo com esse resultado, e que se não ficar claro as evidencias, sendo assim
vou procurar meus direitos.

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/04/2019 -09:35

Prezada Candidata:
Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital onde não consta o requerimento e por ordem do Prefeito não seria
conhecido, mesmo assim vamos explicar o que consta no Edital o qual você deveria ter lido, ou melhor você declarou que leu
entendeu e estava de acordo com este.
VEJAMOS:
ITEM 8.1.1.2. do edital está no quadro a pontuação.
Como bem você relatou acertou 5 (cinco) questões de conhecimentos gerais totalizando 1,00 (um ponto) mais 17 (dezessete)
questões de conhecimentos específicos totalizando 6,80 (seis pontos e oito décimos) totalizando sua nota da prova escrita 7,80
(sete pontos e oito décimos).
Agora vejamos o ANEXO V REQUERIMENTO PARA CONTAGEM DE PONTOS - PROFESSORES - DA PROVA DE TÍTULOS E
ATUAÇÃO PROFISSIONAL Pontuação Máxima = Quadro 1 + Quadro 2 = 10,00 (dez pontos).
Sua prova de títulos foi nota 3,00 (três pontos) pelos diplomas apresentados.
Agora vejamos o item 10. DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO e 10.1. A nota final dos candidatos (NF) será apurada
conforme descrito a seguir:
10.1.1. Para os cargos de Professores a nota final será a nota da prova escrita na proporção de 70% (setenta por cento) somada
à nota da prova de títulos (NPT) na proporção de 30% (trinta por cento), aplicando-se a seguinte fórmula: NF = (NPE x 0,70) +
(NPT x 0,30).
Portanto aplicando-se a fórmula, a qual nosso sistema no momento de processamento das notas já faz automaticamente temos:
NF = (7,80 X 0,70) + (3,00 X 0,30)
NF = 5,46 + 0,90
NF = 6,36
EXATAMENTE COMO FOI DIVULGADO.
ASSIM QUE LER E ENTENDER O EDITAL PODES PROCURAR SEUS DIREITOS E SE ESTES FORAM VIOLADOS NÓS
SEREMOS OS PRIMEIROS A REPRESENTAR.
RECURSO INDEFERIDO.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE JUPIÁ
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FEMININO

Solicitado em: 08/04/2019 -09:14

Recurso:
Pedido de revisão nota da prova prática
Anexo(s):

Data do envio

Doc1.pdf

08/04/2019 09:14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/04/2019 -09:40

Prezada candidata;
Realmente não houve o lançamento de sua nota da prova prática a qual será lançada nesse ato.
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MUNICÍPIO DE JUPIÁ
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FEMININO

Solicitado em: 08/04/2019 -14:53

Recurso:
Queria questionar minha nota da prova prática. Tirei 9 por esquecer o jaleco, se só for por isso sei que tem gente que esqueceu
e tirou 10.
Anexo(s):

Data do envio

recurso.pdf

08/04/2019 16:38

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/04/2019 -09:44

Prezada Candidata:
Quanto a sua afirmação que teve outros candidatos que também esqueceu e tirou nota 10, você deveria ter mencionado para
nós avaliarmos. Você perdeu um ponto no quesito: Verificação do local, materiais e produtos de limpeza.
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MUNICÍPIO DE JUPIÁ
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Cargo: PROFESSOR II

Solicitado em: 08/04/2019 -09:05

Recurso:
Olá Bom Dia!
Gostaria com toda Educação que revejam a questão das candidatas que não tem Pós- Graduação que ficaram acima das
professoras que tem Pós- Graduação, mesmo com número de acertos da prova.
Desde já Agradeço a atenção!

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/04/2019 -09:37

Prezada Candidata:
Apesar de seu recurso estar em desacordo como o Edital onde não consta o requerimento e por ordem do Prefeito não seria
conhecido, mesmo assim vamos analisar.
Realizamos toda a correção dos cartões por leitura óptica e todas as notas lançadas conforme os títulos apresentados e não
houveram incorreções.
Você poderia ter citado qual caso se refere.
RECURSO INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE JUPIÁ
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Solicitado em: 09/04/2019 -23:48

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

IMG_20190409_234405152.pdf

09/04/2019 23:48

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/04/2019 -09:55

Prezada Candidata:
Seu cartão resposta está disponível em sua área de candidato desde o momento da divulgação do resultado preliminar, onde
você pode fazer a conferência. Analisamos seu caso e sua nota corresponde exatamente conforme foi divulgado.
RECURSO INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE JUPIÁ
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS

Solicitado em: 05/04/2019 -22:19

Recurso:
O candidato Cláudio locatelli não conseguiu ligar a máquina e sair do local.como que daí o candidato conseguiu passar em
primeiro lugar.
Anexo(s):

Data do envio

IMG-20190405-WA0092.jpg

05/04/2019 22:28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 06/04/2019 -09:31

Prezado Candidato:
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, mesmo assim iremos respondê-lo:
O CANDIDATO O QUAL SE REFERE, INTERPRETOU INCORRETAMENTE O PAINEL DA MÁQUINA. LIGOU A MÁQUINA E
REALIZOU A PROVA ADEQUADAMENTE. CONFORME CONSTA EM SEU FORMULÁRIO DA PROVA, FOI DESCONTADO DE
SUA NOTA A INTERPRETAÇÃO INCORRETA DO PAINEL DA MÁQUINA.
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MUNICÍPIO DE JUPIÁ
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Solicitado em: 09/04/2019 -19:47

Recurso:
Boa noite!
Minha prova está com a nota errada pois recorri de 3 questões e vocês consideraram apenas 2. Por favor façam a revisão e
acertem minha nota.
Anexo(s):

Data do envio

lilian1.pdf

09/04/2019 22:02

lilian2.pdf

09/04/2019 22:03

lilian3.pdf

09/04/2019 22:03

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/04/2019 -09:54

Prezada Candidata:
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital onde não enviou o requerimento nesta fase, mesmo assim o
analisamos e responderemos:
1. Seu Cartão resposta encontra-se na sua área de candidato para conferência desde o momento da divulgação do resultado
preliminar.
2. Com seu cartão resposta você mesma poderá conferir sua nota a qual corresponde exatamente conforme divulgado.
RECURSO INDEFERIDO.
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