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ATO 019: Edital de Análise de Recursos contra a Prova Prática 

Apresentados os resultados da Prova Prática, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram 
tempestivamente recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos 
nosso parecer ao(s) item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 

Referência(s): 178  

Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não faz qualquer pleito específico a algum determinado candidato, ficando 

impossível avaliar qualquer situação supostamente atípica. Ainda se destaca que diversos candidatos tiveram 
eliminação por cometimento de falta eliminatória, como disposto no edital, nos itens de avaliação. Ainda que o 

impetrante não faz qualquer relato à sua prova, tampouco traz qualquer argumento que possa trazer outra 
avaliação, pois ao revisar sua nota, é constatada a falta eliminatória, com o avanço de via preferencial. 

Referência(s): 114  

Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrante não faz qualquer argumento consistente em relação ao seu desempenho na 

prova, uma vez que ambas as máquinas possuem comandos similares, perfazendo a mesma forma de operação, 
sendo a análise feita de forma isonômica, de acordo com o desempenho do candidato, independentemente de 

qual máquina utilizada na prova. Cita-se ainda que ambas as maquinas pertencem ao Município de Saudades, 

perfazendo a frota municipal, ambas em plena atividade e operação nos dias antecessores e posteriores a 
avaliação. 

Referência(s): 174  

Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Em revisão à nota do impetrante, não foi encontrada nenhuma anormalidade em relação à 

nota já apresentada na Classificação Provisória, sendo a perda de ponto registrada em relação ao resultado final 
da atividade e não em relação ao arguido pelo impetrante, sendo inalterada a sua nota. 

Referência(s): 14, 16, 25 e 37  

Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrantes não fazem qualquer argumento consistente em relação ao seus desempenhos 

na prova, tentando apenas atribuir o seu desempenho à máquina utilizada para prova. Cabe citar que a avaliação 
foi efetuada de forma isonômica, de acordo com o desempenho do candidato, independentemente de qual 

máquina utilizada na prova. Cita-se ainda que ambas as maquinas pertencem ao Município de Saudades, 

perfazendo a frota municipal, ambas em plena atividade e operação nos dias antecessores e posteriores a 
avaliação, tendo iguais modos de operação, sendo o desempenho unicamente ligado ao candidato e não à 

máquina. Os argumentos dos impetrantes de esvaem completamente, na avaliação de TODOS os candidatos, 
pois existiram notas altas (9,0 ou mais) em ambas as máquinas, notas intermediárias em ambas as máquinas 

e eliminação em ambas as máquinas. A única variável existente foi justamente o desempenho de cada candidato 
ao realizar a sua prova, independentemente, de qual máquina tenha utilizado. 
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