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JULGAMENTO PELA BANCA EXAMINADORA, DOS RECURSOS INTERPOSTOS 
CONTRA O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DE REDAÇÃO. 

PROCESSO SELETIVO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO 
MUNICÍPIO DE ESPLANADA 

 

Candidato (a): Gláucia Macedo dos Santos 

                  

    A candidata recorreu, tempestivamente, quanto à pontuação que lhe fora 
atribuída na prova objetiva, sob a seguinte alegação:  

 

           “Ao fazer a contagem dos acertos da prova objetiva, após a divulgação do 
gabarito, contei 24 acertos, número pelo qual eu poderia ser aprovada. 

           No entanto, a planilha do Resultado Preliminar, mostra que foram computados 
22 acertos, o que causa a minha reprovação no concurso. 

           Em vista disso, gostaria por gentileza, pedir a revisão da contagem de acertos 
das questões, com base no gabarito divulgado. Pois pelo meu Rascunho do gabarito 
havia 24 acertos. Segue em anexo cópias: gabarito divulgado, rascunho do meu 
gabarito, comprovante de inscrição e RG.” 

 

Da Análise 

Procedida a recontagem requerida a banca constatou não ser procedente a 

alegação da candidata, posto que a mesma acertou somente 22 (vinte e duas) 

questões, e não as 24 questões alegadas no recurso ora em análise.  

 

Da Decisão 

Decide-se pelo indeferimento do recurso interposto, mantendo-se a pontuação 

atribuída à recorrente.  
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JULGAMENTO PELA BANCA EXAMINADORA, DOS RECURSOS INTERPOSTOS 
CONTRA O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DE REDAÇÃO. 

PROCESSO SELETIVO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO 
MUNICÍPIO DE ESPLANADA 

 

Candidato (a): Vilma Conceição Santana 

                  

    A candidata apresentou recurso tempestivo, requerendo a revisão da 
sua prova objetiva e de redação, sem no entanto apresentar qualquer fundamentação:  

 

            

Da Análise 

A despeito da ausência de fundamentação do recurso interposto, a banca, 

procedeu à reanálise tanto da prova objetiva quanto da redação da recorrente, não 

sendo constatada nenhuma inconformidade com a pontuação atribuída.   

 

Da Decisão 

Decide-se pelo indeferimento do recurso interposto, mantendo-se a pontuação 

atribuída à recorrente.  
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JULGAMENTO PELA BANCA EXAMINADORA, DOS RECURSOS INTERPOSTOS 
CONTRA O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DE REDAÇÃO. 

PROCESSO SELETIVO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO 
MUNICÍPIO DE ESPLANADA 

 

Candidato (a): Francisco Alves da Silva 

                  

    O candidato apresentou recurso, tempestivo, solicitando revisão de 
todas as questões, nos seguintes termos:  

 

           “Eu, Francisco Alves da Silva, brasileiro, solteiro, portador do documento RG Nº 
11 500 912 40, CPF 007662745 43, residente a Av. São Francisco de Assis, 183 nesta 
cidade. Venho através deste oficializar e requerer a revisão da Prova deste Concurso 
referente ao Edital 01/2015 referente ao processo de escolha dos Membros do 
Conselho Tutelar, ocorrido no dia 12/07/2015. Por acreditar na legalidade e na 
credibilidade a qual foi realizada o certame, ou seja, o processo seletivo através da 
prova objetiva. Diante da veracidade dos fatos citados acima aguardo em caráter de 
urgência o cumprimento da analise e objetiva da prova.” 

Da Análise 

Embora o recorrente faça menção à veracidade dos fatos, o mesmo limitou-se 

apenas a solicitar a revisão de todas as questões. Com efeito, a comissão reviu a 

folha de resposta da prova objetiva do recorrente, constando a inexistência de 

incorreção na nota atribuída a este. 

 

Da Decisão 

Decide-se pelo indeferimento do recurso interposto, mantendo-se a pontuação 

atribuída ao recorrente.  
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