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O MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO faz saber a quem possa interessar a publicação do EDITAL 

Nº 016/2018 JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS DA PROVA PRÁTICA, 

NOTAS DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do edital de CONCURSO PÚBLICO 

nº 001/2018, conforme segue: 

 

Recurso nº 1 – Candidato(a) de Inscrição nº 1313962 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer a reavaliação de sua nota da prova de 

títulos, solicitando a pontuação da pós graduação, documento este entregue juntamente com os 

demais. 

Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a) tendo em vista que a candidata enviou comprovante de 

conclusão de pós graduação em cópia simples estando em desacordo com o item 7.1.1, alínea “b” do 

edital, o qual menciona que os documentos devem ser entregues em cópias autenticadas em cartório 

ou por servidor público municipal ou ainda cópias simples para os documentos que possuírem código 

para verificação de autenticidade. Sendo assim, como consta de forma clara no edital a necessidade 

de envio do documento autenticado o recurso mostra-se indeferido. 

 

Recurso nº 2 – Candidato(a) de Inscrição nº 1302094 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer a reavaliação de sua nota da prova 

prática, alegando que foi descontado 1,00 e que de acordo com a falta cometida seria 0,50, ou seja, 

falta média. Apreciando novamente as fichas de avaliação do candidato percebeu-se que a pontuação 

está correta, pois a falta cometida pelo candidato e assinalado nas fichas de avaliação foi: “FAZER 

INCORRETAMENTE A SINALIZAÇÃO DEVIDA OU DEIXAR DE FAZÊ-LA NO PERCUSO 

DA PROVA OU PARTE DELA.”, ou seja falta grave (1,00). Sendo assim, a pontuação descontada 

está correta. Recurso não assiste razão ao candidato. 

 

 

Estação, 14 de janeiro de 2019. 
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