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Recursos Improcedentes  
 

Inscrição Código Procedimento 

0121000410 100 

Texto mal escrito. Não houve a devida observância ao Estilo Técnico do “Parecer Jurídico”. 

Há diversos borrões (o que não pode acontecer em um texto escrito para “Concurso Público”, 
nem para o nível de formação profissional do candidato, nem para o cargo pretendido pelo 
candidato). 

Na L.16 existe erro de concordância verbal “para que se cumpra todas as etapas” – o certo 
é: “para que se cumpram todas as etapas” – equivale a: “para que todas as etapas 
sejam cumpridas”. 

Desrespeito à margem direita.  

Pontuação mantida. 

Folha de resposta disponibilizada. Pontuação mantida. 

0121000252 101 

Texto mal escrito, estrutura comprometida. Três parágrafos mal construídos.  

Erro de acentuação de palavra proparoxítono (o acento é obrigatório em todas as palavras 
proparoxítonas). 

Falta de concordância verbal (L.6). 

Riscos e borrões em algumas linhas do texto. 

Uso da letra “a” no lugar do verbo “há” (L.21) 

Pontuação mantida.  

0121000033 102 Fora de prazo. Gabarito mantido. Pontuação mantida. 

0121000741 102 

Observar o resultado da análise recursos interpostos contra os gabaritos - Questões objetivas 
publicado em 02/10/2017.  

Nota: Questão 37, gabarito alterado para a letra “D”, exclusivamente para o espaço 
ocupacional 102-Analista Técnico II - Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
Infraestrutura de TI Recursos procedentes.  

Folha de resposta disponibilizada.  

Pontuação mantida. 

0121000810 200 

Texto escrito com 5 (cinco) parágrafos, sendo três deles (2º§); (3º§) e (4º§) mal elaborados. 
As ideias fragmentadas. 

O (2º§) e o (4º§) estão construídos com um único período. 

O (3º§) construído com perguntas, quando deveria ser desenvolvido com os argumentos 
pertinentes aos questionamentos que ficaram sem respostas. 

Em todos os parágrafos houve adentramento muito extenso (distância da linha – margem 
esquerda para iniciar o parágrafo). 

Pontuação mantida. 

0121001138 202 

Texto construído com 5 parágrafos, sendo três deles escritos com um período apenas. 

O (2º§); o (3º§) e o (5º§) estão com ideias mal escritas e mal sustentadas. 

O (5º§) – de conclusão não apresenta reiteração da ideia o que é próprio da conclusão de 
uma dissertação. 

Pontuação mantida. 

0121000150 202 

O texto apresenta erro de concordância verbal (L.1) “Muito têm” – deveria ser: “Muitos têm”. 

Há parágrafo construído com apenas um período, o que prejudica a estrutura textual. 

Uso de verbo em primeira pessoa (L.11) – “enfrentamos” – infringindo o que está na estrutura 
da questão discursiva. 

Desrespeito à margem da direita (L.28) 

Ultrapassagem do limite de linhas estabelecido na prova. O candidato ultrapassou a L.30. 

O candidato teve perda de 2,0 (dois pontos) no item “ESTRUTURA DO TEXTO”. 

Pontuação mantida. 

Folha de resposta disponibilizada. Pontuação mantida. 
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0121000123 202 Folha de resposta disponibilizada. Pontuação mantida. 

0121001097 203 Folha de resposta disponibilizada. Pontuação mantida. 

0121001091 204 

Conforme Comunicado 01/2017 subitem “4.4.4.1. Será eliminado e não terá sua redação 
corrigida, o candidato que não obtiver um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de 
pontos das questões objetiva.” Total de pontos nas questões objetivas, 75 pontos. 50% é 
equivalente a 37,5 pontos. 

0121000881 205 

Texto mal elaborado em todos os critérios. 
Uso de primeira pessoa (infringência aos critérios da prova de redação). 
O candidato pula uma linha para passar de um parágrafo para o outro. 
Pontuação mantida. 

0121000888 205 Folha de resposta disponibilizada. Pontuação mantida. 

0121000906 205 Folha de resposta disponibilizada. Pontuação mantida. 

0121001088 205 Folha de resposta disponibilizada. Pontuação mantida. 

0121001524 205 

Folha de resposta disponibilizada. Pontuação mantida.  

Conforme Comunicado 01/2017 subitem “4.4.4.1. Será eliminado e não terá sua redação 
corrigida, o candidato que não obtiver um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de 
pontos das questões objetiva.” 

0121000458 206 

O texto está escrito com o parágrafo de introdução construído com um período. 

Os parágrafos: (2º§) e (3º§) estão muito extensos em relação ao primeiro e ao último 
parágrafos. 

A proporcionalidade de linhas na distribuição das ideias é importante, por este motivo faz parte 
das técnicas da dissertação. 

Pontuação mantida. 

0121001056 207 

Conforme Comunicado 01/2017 subitem “7.1. A nota final do processo seletivo será o 
somatório da pontuação obtida na 1ª etapa – Avaliação de Conhecimento (100 pontos), mais a 
pontuação obtida na 2ª Etapa – Avaliação Curricular e Documental (10 pontos), mais a 
pontuação obtida na 3ª etapa - Entrevista Individual por Competências (20 pontos). A 
pontuação final deste processo seletivo será de no máximo 130 pontos.”  

“7.2. Os candidatos serão classificados de acordo com os valores decrescentes da pontuação 
final no processo seletivo.” 

 


