PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
EDITAL N. 08/11 – DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS DA 1ª. ETAPA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso Público COCP, nomeada pelo decreto 128/11, resolve:
1. Divulgar os julgamentos dos recursos contra os resultados da 1ª etapa do concurso público relativo
aos seguintes candidatos recorrentes:
INSC.
11957

CARGO
GARI

RESUMO DAS ALEGAÇÕES
RESULTADOS
Alega que tem direito a 44 INDEFERIDO - Após revisão do cartão resposta verificoupontos.
se que o candidato alcançou 40 pontos. A CÓPIA DO
CARTÃO ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA O CANDIDATO.
Mantida a nota e a classificação.

12019

GARI

12332

GARI

13509

AGENTE DE
SAÚDE

13734

RECEPCIONISTA

14753

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO I

12780

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO I

Requer nova avaliação de INDEFERIDO – Após revisão do cartão resposta verificouseu cartão-resposta.
se estar correta a nota e classificação do candidato. A
CÓPIA DO CARTÃO e BOLETIM INDIVIDUAL DO
CANDIDATO ENCONTRA-SE DISPONIVEL. Mantida a nota
e a classificação.
Alega empate com outros INDEFERIDO – Apesar de o candidato ter obtido 40
candidatos, porém não pontos, após serem feito os desempates conforme
consta na lista dos previsão do item 17.5, o candidato obteve 6 pontos em
aprovados.
língua portuguesa, ficando abaixo dos demais candidatos
classificados. Mantida a classificação.
Alega que seu resultado INDEFERIDO - Após revisão do cartão resposta verificounão confere.
se que o resultado do candidato encontra-se correto. A
CÓPIA DO CARTÃO e BOLETIM INDIVIDUAL DO
CANDIDATO ENCONTRA-SE DISPONIVEL. Mantida a nota
e a classificação.
Solicita revisão do cartão, INDEFERIDO – Após revisão do cartão resposta do
pede explicação de sua não candidato, verificou-se que o mesmo obteve 40 pontos,
classificação.
empatando com outros candidatos. O candidato não foi
classificado entre os 18 primeiros, pois no critério para
desempate (item 17.5 do edital), obteve menor nota em
língua portuguesa com apenas 4 pontos. Mantida a nota
e a classificação.
Alega ter acertado 10 INDEFERIDO - Após revisão das questões específicas no
questões
específicas cartão resposta verificou-se que o resultado do candidato
requer revisão.
encontra-se correto. A CÓPIA DO CARTÃO DO
CANDIDATO ENCONTRA-SE DISPONIVEL. Mantida a nota
e a classificação.
Requer
anulação
da INDEFERIDO - Recurso intempestivo – Os prazos recursais
questão 29.
contra os gabaritos estão preclusos e seus julgamentos
encontram-se publicados. Conforme o item 18.12 A
Comissão Organizadora de Concurso é soberana em suas
decisões, sendo considerada última instância para
julgamento dos recursos. Dessa forma, resolve a COCP
não conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Mantida a nota e classificação.

2. O presente edital será publicado no placar da Prefeitura Municipal e nos sites de divulgação do certame.

Jussara, 14 de Junho de 2011
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Presidente da COCP
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Membro
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Secretária
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Membro

