ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 001/2017 11
DISPÕE SOBRE OS JULGAMENTOS DOS RECURSOS REFERENTES AOS
RESULTADOS PRELIMINARES.
O presidente da comissão organizadora do processo seletivo simplificado edital 001/2017,
Prefeitura Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais torna público os julgamentos referentes aos recursos referentes à divulgação dos
resultados preliminares, conforme demonstrativo abaixo:
EDITAL

Processo Seletivo - 01/2017

INSCRIÇÃO

584979

CARGO

TECNICO DE NIVEL MEDIO/ SEGURANCA DO TRABALHO ADMINISTRACAO

TIPO RECURSO

Recurso contra ao resultado da prova prática

DATA DE SOLICITAÇÃO

19/04/2017 às 13h 54min

PEDIDO

Segundo o aplicador da prova prática, a mesma valeria 6 pontos, ou seja
o mesmo numero de questões que fora desenvolvida. Comentou ainda
que essa nota seria somada com a nota da prova teórica, o que daria o
resultado final. Mais pelo visto foi tudo diferente, a candidata aprovada
mesmo somando as duas notas não teria possibilidade de me alcançar.
Na prova teórica obtive 31 pontos, com 7 acerto em português e 24 em
conhecimentos específicos, enquanto ela obteve apenas 2 acerto em
português e 21 em conhecimentos específicos.
Mesmos que ela acertasse todas as questões na prova prática valendo 6
pontos, seria impossível ser alcançado.
Solicito a anulação desse processo seletivo para o cargo de Técnico de
Segurança do Trabalho, uma vez que o candidato que mais somou ponto
fui eu, me sentindo com certeza me prejudicado pela falta de
organização da Prefeitura de Confresa.
Sem mais;
Jose Raimundo Menezes Rocha

DESCRIÇÃO FATOS

Boa tarde!
Quero aqui expressar minha indignação pela desorganização sobre o
processo seletivo.
1º Referente à prova pratica para Técnico de Segurança do Trabalho,
não ficou claro local da realização da prova.
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2º No edital dizia que seria realizada no pátio da Prefeitura, mais sem
endereço complementar.
3º Eu , como alguns candidatos acabei me deslocando para o pátio da
garagem da prefeitura, onde esperei por 15minutos.
4º Depois de muitos telefonemas fomos informados que tínhamos que
nos agrupar em frente à Prefeitura.
5º Se no edital tivesse descrito o endereço correto do local da prova,
teria com certeza evitado esse transtorno.
PROVA

Prática

DESCRIÇÃO

Chegando em frente a Prefeitura encontrei um fiscal, onde reclamei a
má organização do processo. E ele foi irônico ao em responder que
estava tudo ocorrendo muito bem, que o local da prova era ali mesmo.
Comentei com ele dos candidatos que estavam se descolando para
garagem da Prefeitura, e imediatamente começou a fazer ligações,
dando a entender que o descaso era completo. Em seguida o mesmo
pediu para aguardássemos um ônibus para ir ou local correto da
realização da prova. Saímos de frente a Prefeitura às 08:27 da manhã,
nos deslocando para a escola Teotônio onde foi realizada a prova
depois
de
40
minutos
de
atraso.
Aí pergunto: Porque não colocaram direto no edital o endereço da
escola
Teotônio?
Tenho certeza absoluta que muitos candidatos ficaram perdidos no
meio do caminho, por não saber o local exato da prova. Pois apenas 5
candidatos
realizaram
a
prova.

RESPOSTA

Conforme o item 4.1.2 do edital 001/2017, a pontuação máxima
das provas práticas seria de 60 (sessenta) pontos, desta forma a
pontuação da candidata classificada em primeiro lugar esta
correta.

STATUS

Indeferido

EDITAL

Processo Seletivo - 01/2017

INSCRIÇÃO

585300

CARGO

TECNICO DA SAUDE/ENFERMAGEM - SAUDE/ PSF SANTA LUZIA

TIPO RECURSO

Recurso contra ao resultado da prova prática
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DATA DE SOLICITAÇÃO

19/04/2017 às 18h 54min

PEDIDO

O resultado da prova prática para o cargo de TECNICO DA
SAUDE/ENFERMAGEM - SAUDE/ PSF SANTA LUZIA, não consta meu nome
Gessilva Almeida da Silva nem minha nota.

DESCRIÇÃO FATOS

O resultado da prova prática para o cargo de TECNICO DA
SAUDE/ENFERMAGEM - SAUDE/ PSF SANTA LUZIA, não consta meu nome
Gessilva Almeida da Silva nem minha nota.

PROVA

Prática

DESCRIÇÃO

O resultado da prova prática para o cargo
de TECNICO DA
SAUDE/ENFERMAGEM - SAUDE/ PSF SANTA LUZIA, não consta meu
nome Gessilva Almeida da Silva nem minha nota.

RESPOSTA

A candidata realizou a prova prática e já foi computado.

STATUS

Deferido

Confresa-MT, 24 de abril de 2017.
Rafael Ferreira Flores Silva
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017
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