CONCURSO 01/2022 - PREF.MUNICIPAL DE QUELUZ (SP) - RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA A CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA
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ARGUMENTO
Olá, meu nome é Matheus Henrique
Gomes dos Santos, nº de inscrição
304221, senha XXXXX (EDITADO). Fiz
o concurso público da cidade de
Queluz para a vaga de monitor de
informática. Gostaria de solicitar
recurso ou recorreção do meu
gabarito porque esta dando uma
grande diferença de acertos/nota em
relação ao gabarito que levei pra casa
após a prova, acho improvável ter
cometido tantos erros na hora de
passar as respostas pro gabarito
oficial que serve para correção.

A correção da prova acompanhando
o gabarito provisório e o gabarito
oficial após recursos apontam o
acerto de 31 questões, diferente de
30 apresentada no resultado da
prova.
PEBII.GEO Antes dos recursos e alteração do
gabarito, contabilizava 28 acertos,
porém com a alteração acrescentei
mais 3 acertos, totalizando 31.
Perfazendo 77,50 na prova objetiva e
mais 2,00 pontos na prova de títulos,
ou seja, somando 79,50 pontos.
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Revisando a imagem,
verificamos que uma faixa
preta gerada no momento
da leitura pelo scanner
provocou interferencia na
leitura da imagem.
Reprocessada, constatou-se
que o
candidato teve 29 acertos,
totalizando 72.5 pontos
Esse resultado será
publicado na listagem final.
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INDEFERIDO .Revisada a
prova, constatou-se que o
candidato acertou 30
questoes (inclusive
computando as anuladas), e
nao as 31 alegadas,
totalizando 75 pontos na
prova objetiva.
Acrescido aos 2 pontos
obtidos na prova de Titulos,
totalizou 77 pontos.
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Bom dia, observando o gabarito e o
papel que trouxemos para casa, eu
errei no total 8 questões, sendo que
dessas, 1 foi anulada. Gostaria de
solicitar revisão do somatório da
PROF.PEBI nota, pois foram 40 questões, que a 301,263
soma total deveria dar 100 , correto?
Então, cada questão valia 2,5. Sendo
assim minha nota deveria ser
100-(2,5*7)= 17,5, então, minha nota
seria 82,5. Grata

Bom dia, sei da minha coerência
SEC.ADM.B
300,816
quanto os meus acertos, acredito que
fiz 31 pontos, mas como estava muito
tenso no dia gostaria gentilmente de
solicitar a correção da minha prova
objetiva, Desde já agradeço a atenção
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INDEFERIDO.
Revisada a imagem da
prova, constatou-se que,
computando tambem as
questoes anuladas, a
candidata acertou 28
questoes, totalizando exatos
70 pontos.
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Revisada a imagem da
prova, E computando
tambem as anuladas,
constatou-se que o
candidato acertou 31
questoes, totalizando exatos
77.5 pontos.
Não cabe qualquer
alteração de nota.
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