
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU/MT
PROCESSO SELETIVO - 004/2021

ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

Resultado Divulgação do Resultado Classicatório

NOME SITUAÇÃO DETALHES RESPOSTA

CRISTIANA NICOMÉDIO DA SILVA
IMPROCE

DENTE

Peço encarecidamente que banca examinadora corrija meu gabarito do referido Seletivo
Municipal de Cotriguaçu MT. pois no mesmo, estou com pontuação inferior a quantidade de
acerto nas questões de connhecimento especifico.

Recurso Improcedente: Foi realizada a
conferência do cartão resposta da
candidata e obteve o seguinte
desempenho: Português: 2 acertos x 5
pontos por questão = 10 pontos;
Conhecimentos Gerais: 2 acertos x 5
pontos por questão = 10 pontos;
Específica:5 acertos x 5 pontos por
questão =25 pontos; Na prova de
títulos 2 pontos, que totaliza, 47
pontos, conforme divulgado no
Resultado.

DANIELA DA SILVA BARRETO DEFERIDO
Peço que analisem a minha desclassificação, pois no edital consta que será desclassificado o
candidato que zerar na *prova* e não nas disciplinas, sendo assim eu não zerei na prova mas
apenas em uma das disciplinas que compõem a prova.

Deferido: O recurso assiste a
candidata. O item4.1.4 do Edital
Normativo, menciona: "A Prova
Objetiva para todas as funções terá
caráter Classificatório e Eliminatório,
considerando-se habilitado o candidato
que não obtiver zero na prova
objetiva". Portanto a candidata não
obteve zero na prova objetiva, fazendo
jus a alteração para classificada.

FERNANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA DEFERIDO
Bom dia, saiu minha nota primeiro classificado como segue anexo, depois saiu desclassificado,
por qual motivo? sendo que no edital tem que nao pode zerar a prova e nao matéria.

Deferido: O recurso assiste a
candidata. O item 4.1.4 do Edital
Normativo, menciona: "A Prova
Objetiva para todas as funções terá
caráter Classificatório e Eliminatório,
considerando-se habilitado o candidato
que não obtiver zero na prova
objetiva". Portanto a candidata não
obteve zero na prova objetiva, fazendo
jus a alteração para classificada.
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