PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS
PRAZO PARA RECURSO DA CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
RECURSO

INSCRIÇÃO

NOME

838

3550

ANA HELOÍSA CONDÉ DE OLIVEIRA AMÉRICO

840

9000

DIENES LOPES RODRIGUES DOS ANJOS

841

839

8540

3700

FERNANDO PAULINO ROSA

NAIARA MACHADO GUIMARÃES DOS ANJOS

SITUAÇÃO

DETALHES

RESPOSTA

DEFERIMEN
TO

DEFERIDO

Venho por meio desse solicitar revisão da minha nota de acordo com a classificação parcial divulgada
no dia 25 de novembro de 2020 onde consta a nota de 26 pontos mas quando na realidade são 27
pontos de acordo com gabarito oficial após análise recurso divulgado no dia 03 de abril de 2020 onde
entrei com o recurso número 823 onde foi deferido e alterado a resposta do gabarito, sendo assim peço
revisão da minha nota onde tenho 9 acertos em português e 18 em conhecimentos específicos. No
aguardo pela resposta e alteração da lista de classificação, desde já agradeço.

Prezada,
favor verificar no site o Resultado
Parcial retificado.

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

oi boa tarde eu tenho problema de audição, como que eu faço para recorrer. Por que no dia da
inscrição eu esquecer de colocar .

A solicitação de PCD deveria ser feita
no momento da inscrição.

INDEFERID
O

IMPROCEDENTE

Boa noite, conforme o edital, diante do prazo para envio de recurso, gostaria de comunicar a banca que
de acordo com meus cálculos e baseando no gabarito que tenho em mãos minha nota foi de 36 pontos,
no entanto de acordo com o resultado parcial emitido minha nota foi de 35 pontos. Para sanar qualquer
duvidas gostaria que reavaliassem o meu gabarito oficial ou me enviassem o mesmo.
ciente da seriedade do processo aguardo respostas.
Desde já agradeço
Fernando Paulino Rosa.

Prezado candidato,
Segue o seu gabarito que confirma o
acerto de 35 pontos.

INDEFERID
O

Prezada candidata,
favor verificar no site o novo Resultado
Parcial Retificado.

INDEFERID
O

DEFERIDO PARCIALMENTE

Prezados,
Conferindo o resultado parcial do concurso edital 01/2019 da prefeitura municipal de São Félix de Minas
pude observar, que não foi considerado a alteração que deveria ter ocorrido devido a questão 17 de
conhecimentos específicos do cargo de professor PII, na qual entrei com recurso e mesmo foi
DEFERIDO, dessa forma eu gostaria de dar vista ao meu gabarito certificando assim a pontuação que
obtive.
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