05/06/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1158 | Solicitado em: 31/05/2019 -18:30

Recurso:
Olá gostaria de saber porque o resultado do meu teste prático está sem nota?

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -15:11

Sua nota é 7,25 e será retificada.
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MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1160 | Solicitado em: 03/06/2019 -11:33

Recurso:
Nos termos do Edital, segue anexo recurso em face do quesito "produtividade" da prova prática para o cargo de motorista, do
Município de Xanxerê.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Produtividade.pdf

03/06/2019 11:33

Nota de Esclarecimento Município.pdf

03/06/2019 11:34

Recurso técnica, aptidão e eficiência.pdf

03/06/2019 14:43

Recurso painel veículo.pdf

03/06/2019 14:44

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 05/06/2019 -13:57

Prezada Candidata:
Conforme seu embasamento, consideramos seu recurso como recebido e no mérito negar-lher provimento com as seguintes
justificativas:
Analisando a classificação geral dos candidatos, bem como, as habilidades por todos desempenhadas na prova prática, temos
que você quer a todo custo chegar classificada em primeiro lugar.
Quanto ao examinador o qual a avaliou é o mesmo o qual avaliou o candidato que obteve a nota 10,00 e que ficou na 2ª
colocação, bem como, o mesmo que atribuiu outras notas maiores que a sua, ainda em comparação aos dois avaliadores,
informamos que os mesmos foram devidamente treinados e possuem atuação profissional idêntica.
Quanto aos critérios que se refere não serem objetivos, nos causa estranhesa, pois, esses critérios foram devidamente publicados
no edital do Concurso Público em seu item 8.3.1.1.
Quanto ao Caminhão que se refere, informamos que os dois caminhões colocados a disposição pelo município, são do mesmo
modelo e marca, não interferindo em nada na avaliação.
Vejamos que diz o edital:
Prova prática para os cargos de Motorista que consistirá do exame de habilidades técnicas auferidos através de exercício prático
em Caminhão basculante, e Operador de Máquinas que consistirá do exame de habilidades técnicas auferidos através de
exercício prático em máquinas pesadas: Motoniveladora, Retro-escavadeira, Escavadeira Hidráulica, Pá carregadeira, Rolo
Compactador. (sublinhamos).
Verficando com o avaliador o mesmo nos informou que a intepretação errada do painel foi de que V. Sria. não soube interpretar no
painel a luz do botão do freio motor, não utilizando o mesmo, prejudicando a produtividade.
Quanto a perda de pontos nos dois quesitos, os instrutores fazem comparações entre um e outro candidato, qual possui melhores
condições nos quesitos pré-estabelecidos os quais fazem parte do edital.
Não quer dizer que um motorista que possui uma boa técnica na direção, possua também uma boa eficiência, já que um quesito é
diferente do outro, bem como, produtividade que é um comparativo entre você aproveitar o que o caminhão lhe oferece no trajeto
que passou, comparado com que o tempo que lhe foi proposto fosse aproveitado, respeitando a legislação de trânsito, as
condições de via, o clima, o tempo.
Ainda em técnica/aptidão/eficiência, o que nos foi passado pelo instrutor de que você poderia ter utilizado melhor as marchas,
assim aproveitando melhor o consumo de combustível gerando menos gastos e defeitos no veículo.
Quanto a favorecimento à um ou a outrem isso não faz parte do nosso cotidiano, onde sempre presamos pela isonomia e
imparcialidade à todos.
O que acontece geralmente com motoristas profissionais é que o excesso de confiança naquilo que está acostumado a fazer e
realizar trazem resultados contrários ao que se espera.
Quanto a sua ameaça de denunciar ao Ministério Público, não nos faz mudar de opinião, tampouco de prover seu recurso, pois,
cada um faz a sua parte, inclusive você é livre para fazer o que bem entender, inclusive nós somos assegurados e temos ciência
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disso e de tudo o que você escreveu.
RECURSO INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1159 | Solicitado em: 01/06/2019 -11:49

Recurso:
Bom dia,
Gostaria de fazer um recurso em relação à prova prática, e com conseguinte também da classificação preliminar, para o cargo de
motorista para o Município de Xanxerê.
Assim, solicito o acesso ao espelho da minha prova prática para a devida análise e fundamentação.
Considerando que o prazo para recurso se encerra em 3/06/19, solicito o deferimento com urgência.
Nestes termos, peço deferimento.
Mônica Cristina Sôra, CPF 746.203.129-91, inscrição no concurso n. 0021290.

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 01/06/2019 -15:19

boa tarde
Sua Prova prática foi encaminhada para MARCOSOLIVEIRA83@BOL.COM.BR.
Att
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