PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEÚNA/SP
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DO RECURSOS
Período de recursos contra prova prática e classificação com prova prática
INSCRIÇÃ
O

NOME

DETALHES

SITUAÇÃO RESPOSTA

INDEFERI
DO

O local de prova era ISOLADO e
SEM VISIBILIDADE por parte dos
demais candidatos (para garantir o
sigilo do procedimento aos
candidatos que ainda não haviam
feito a prova).
Desta forma, é totalmente
DESCABIDA E INVERÍDICA a
alegação da candidata, uma vez
que ela NÃO TEVE COMO
ACOMPANHAR OS ATOS DA
PROVA DAS DEMAIS
CANDIDATAS.

INDEFERI
DO

A partir de cada erro são
descontados 10 pontos.
O candidato em questão teve
dificuldades nas trocas de marcha,
obtendo erros na troca por duas
vezes durante o percurso. (-10 pts)
Ao final, desligou o veículo e saiu
do "cockpit" sem abrir as portas do
ônibus. (-10 pts)

INDEFERI
DO

Na frase ditada a ser digitada pelo
candidato, o candidato cometeu
erro ortográfico em uma palavra. (-5
pts)
Na frase ditada a ser digitada pelo
candidato, o candidato deixou de
colocar a vírgula ou ponto final dita
pelo aplicador. (-5 pts)
Candidato, quando dado o
comando, não colocou as palavras
SOBERANIA e SUFRÁGIO em
itálico sem utilizar o mouse. (-15
pts)
Candidato, quando dado o
comando, não salvou o documento
sem utilizar o mouse. (-20 pts)
Candidato, quando dado o
comando, não fez impressão em
1/4 da folha. (-10 pts)
Sendo assim: 100pts - 5pts - 5pts 15pts - 20pts - 10pts = 45pts
(pontuação obtida pelo candidato).

Bom dia, vi o resultado da prova prática e achei um absurdo.

1264

862

1429

DEBORA DOMINGOS DOS SANTOS ESTEVES

JUAREZ CARDOSO DO CARMO

THIAGO DOS SANTOS DA CRUZ

As candidatas antes de mim, estavam de chinelo, vestido, shorts curto, rasteirinha.
Muitas não lavaram as mãos,é mesmo assim elas tiraram 100% na prova prática. Como
vcs admitem um ato desse,aonde fica a seriedade do concurso,A moça que ficou em
primeiro na prova,voo de vestido é chinelo e mesmo assim ela ficou em 6°na prova
prática.
Como isso pode acontever.

Prezados senhores, bom dia! Solicito uma revisão na minha nota da prova prática. Favor
informar quais foram os quesitos negativos que levaram o instrutor a me tirar os vinte
pontos no teste.
Atenciosamente,
Muito grato.

Gostaria de saber qual o critério usado para a nota da prova prática.
Pois tenho certeza que fiz corretamente o que foi pedido, exceto:
-Colocar a palavra em Itálico, sem usar o mouse;
-Salvar o texto sem usar o mouse.
E minha pontuação foi 45,000.
Acredito que possa ter acontecido algum engano no julgamento da minha prova.
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