CÂMARA DE CALDAS NOVAS - GO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: ITEC CONSULTORIA

RESULTADO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR
RECURSO

INSCRIÇÃO

59

3295

BONIFÁCIO ALVES DA ABADIA JUNIOR

INDEFERIDO

143)Não será aceito recurso por via
postal, fax ou correio eletrônico, nem
fora dos padrões e prazos
estabelecidos neste Edital

64

1271

BRUNA ALVES RODRIGUES MALAGUTTI

INDEFERIDO

143)Não será aceito recurso por via
postal, fax ou correio eletrônico, nem
fora dos padrões e prazos
estabelecidos neste Edital

63

2327

CAROLINA PERES REZENDE

INDEFERIDO

Indeferido. O uso repetitivo da palavra
talvez deixou a proposta de intervenção
sem clareza e precisão.

56

9

FABIANO DE JESUS SOARES DO NASCIMENTO

INDEFERIDO

Revisado e constatado que apontuação
do candidato está de acordo com o
cartao resposta.

60

2455

DEFERIDO

O espelho da folha deresposta ficaram
disponibilizado na área do candidato no
prazo previstodo edital.

INDEFERIDO

Um período com mais de 4 linhas são
considerados longos e podem confundir
o leitor. A proposta de intervenção deve
apresentar uma solução clara para o
problema e sua aplicação na sociedade.
Nesse sentido, o texto não cumpre com
as exigências do gênero.

61

1192

NOME

FRANKLIN DA SILVA RODRIGUES

GABRIEL TEODORO DE BRITO

SITUAÇÃO

RESPOSTA

58

2870

GUSTAVO KAZUHIKO RODRIGUES MITAMURA

INDEFERIDO

Um período com mais de quatro linhas,
mesmo bem pontuado, pode confundir
o leitor. A proposta de intervenção deve
apresentar uma solução clara e sua
aplicação. Seu texto não está suficiente.

54

3027

HELLYSSON GARCIA RODRIGUES

INDEFERIDO

Caro candidato, fizemos a revisao
solicitada, e a sua nota "48" na prova de
conhecimento especifico esta correta.

62

2836

JODELVÂNIA VALÉRIO DA SILVA

INDEFERIDO

A proposta de intervenção está
insuficiente. Além dos erros ortográficos
e da possibilidade de uma melhor
argumentação. Neste sentido, a nota da
redação esta adequada.

57

1311

SARA ALVES OLIVEIRA

INDEFERIDO

Gabarito da questao 10 é letra "c". No
seu cartao resposta letra "A". A
pontuaçao atribuida está correto.

65

2201

VERUSCA MORAES PACHECO

INDEFERIDO

Com base na retificação 001/2019 do
edital n. 001/2019 abertura e
regulamento geral

55

544

WANDERLEY DOS SANTOS SILVA

INDEFERIDO

A questao numero "11" de
conhecimento especifico no gabarito
oficial é alternativa "B"
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