
 

 

 

 

 

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DAS 

NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA 
 
PROTOCOLO: 53826228744-8 
RECURSO INDEFERIDO: O sistema de leitura de grade que a Fundatec utiliza considera a 
marcação de elipses preenchidas, que soma automaticamente a pontuação para gerar a nota do 
candidato. A nota divulgada na grade é a pontuação somada manualmente, o que, por sua vez, 
admite erro. O candidato deve considerar, portanto, a nota preliminar publicada, pois esta está 
em concordância com o preenchimento de elipses realizado pela Banca avaliadora no dia de 
execução da Prova Prática. 
 
PROTOCOLO: 53826228748-8 
RECURSO INDEFERIDO: O sistema de leitura de grade que a Fundatec utiliza considera a 
marcação de elipses preenchidas, que soma automaticamente a pontuação para gerar a nota do 
candidato. A nota divulgada na grade é a pontuação somada manualmente, o que, por sua vez, 
admite erro. O candidato deve considerar, portanto, a nota preliminar publicada, pois esta está 
em concordância com o preenchimento de elipses realizado pela Banca avaliadora no dia de 
execução da Prova Prática. 
 
PROTOCOLO: 53826228754-6 
RECURSO INDEFERIDO: O candidato, por três vezes, não sinalizou a manobra. Para cada 
manobra não sinalizada, o candidato é penalizado em 30 pontos. Dessa forma, ao constatar a 
perda de 90 pontos, a Banca avaliadora interrompeu a prova, em razão de a somatória de pontos 
perdidos ocasionar a eliminação do candidato. 
 

PROTOCOLO: 53826228781-0 e 53826228782-0 
RECURSO INDEFERIDO: O sistema de leitura de grade que a Fundatec utiliza considera a 
marcação de elipses preenchidas, que soma automaticamente a pontuação para gerar a nota do 
candidato. A nota divulgada na grade é a pontuação somada manualmente, o que, por sua vez, 
admite erro. O candidato deve considerar, portanto, a nota preliminar publicada, pois esta está 
em concordância com o preenchimento de elipses realizado pela Banca avaliadora no dia de 
execução da Prova Prática. 
 

PROTOCOLO: 53826228806-2 e 53826228807-2 
RECURSO INDEFERIDO: De acordo com o critério de avaliação constante do subitem 1.4 das 
“Orientações para a Prova Prática – Cargos de Desenhista, Calceteiro, Motorista, Eletricista, 
Operador de Máquinas Rodoviárias e Pedreiro”, publicadas no site da Fundatec em 19/12/2019, 
o tempo máximo para execução da atividade era de 60 minutos. Ao término das provas, a Banca 
avaliadora explicou a todos os candidatos o procedimento e os critérios de avaliação que seriam 
utilizados; todos os arquivos dos candidatos foram salvos com seus nomes para posterior 
identificação de cada um no momento da correção. 
 

 
São Borja, 06 de fevereiro de 2020. 
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