RECURSO PARA O CARGO DE TECNICO EM INFORMÁTICA

ANEXO IV – REQUERIMENTO DE RECURSO

Ao Senhor Presidente da Comissão do Concurso público para preenchimento das vagas no
cargo de Técnico em Informática, eu, Domingos Silva Rodrigues, candidato inscrito sob o
número de inscrição 0011250.
Questionamento:
Prova Prática – Faltou a Folha de Avaliação Individual.
8.6.3 “Ao final da prova prática, o candidato receberá uma via, carbonada ou em fotocópia, da
sua folha de avaliação individual”
Embasamento Teórico/Justificativa
De acordo com o edital em seu item 8.6.3 “Ao final da prova prática, o candidato receberá uma
via, carbonada ou em fotocópia, da sua folha de avaliação individual”. Portanto, cada
candidato deveria receber sua folha contendo a avaliação de seu desempenho pessoal para os
itens avaliados, no entanto, não foi fornecida aos candidatos a devida folha de desempenho.
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Ao Senhor Presidente da Comissão do Concurso público para preenchimento das vagas no
cargo de Técnico em Informática, eu, Domingos Silva Rodrigues, candidato inscrito sob o
número de inscrição 0011250.
Questionamento:
Prova Prática – Redução de Horário de 60 minutos para 30 minutos.
Embasamento Teórico/Justificativa
Consta no edital no certame que trata da prova prática para Técnico em informática que “O
tempo para a execução das tarefas será de 60 minutos”. Para fins de execução o tempo foi
reduzido para trinta minutos para a avaliação prática dos candidatos. Nesse sentido percebi
que meu desempenho foi insatisfatório pois as atividades foram executadas às pressas pois a
otimização do tempo reduziu as possibilidades de executar as ações com melhor desempenho.
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ANEXO IV – REQUERIMENTO DE RECURSO

Ao Senhor Presidente da Comissão do Concurso público para preenchimento das vagas no
cargo de Técnico em Informática, eu, Domingos Silva Rodrigues, candidato inscrito sob o
número de inscrição 0011250.
Questionamento:
Prova Prática – Avaliação em Duplas.
Embasamento Teórico/Justificativa
Consto em observar que a avaliação feita em duplas foi desleal, pois os critérios avaliados
eram os mesmos e os comandos a serem executados também, o que implica em dizer que eu
percebi em muitas ações que o meu concorrente esperava eu realizar as atividades primeiro
para enfim realizar as suas, o que proporcionou um melhor desempenho ao mesmo.
Data: 13 de Junho de 2016
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RESPOSTA DE RECURSO PARA TECNICO EM INFORMÁTICA
CANDIDATO: Domingos Silva Rodrigues

Prezado candidato!
Estaremos enviando para você a cópia da sua prova.
A avaliação em dupla visa a igualdade de direito a todos.
Quanto a execução estava sendo avaliado o desempenho dos dois
individualmente e o avaliador está apto a distinguir cada atividade e quem
primeiro executar e avaliando também se cada candidato executou a
tarefa e se executou com base a outro candidato, desta forma INDIFERE o
pedido por não está em conformidade com a avaliação.
Foi solicitado a reaplicação da prova, devido ao fato do candidato
questionar os 30 minutos para execução da prova. Atendendo – se ao
exposto no edital ANEXO II – PROVA PRÁTICA ASSISTENTE
ADMINSTRATIVO. Onde trata da execução em 60 minutos incluindo fase:
preparo e organização inicial e final que inclui no início: o preparo da
máquina e o final, produtividade e eficiência que foi a fase de impressão
dos trabalhos, o que totalizou do inicio ao final os 60 minutos. Os
candidatos se atêm ao fato de está contido na prova os 30 minutos para
confecção da mesma sem levar em consideração os tempos adicionais,
mesmo tendo citado o exposto no ANEXO II conteúdo programático para
o cargo de assistente administrativo: a nenhum candidato foi solicitado
outra sala, entrar na sala, executar a prova e sair em 30 minutos, dessa
forma cumprimos a etapa das provas práticas.
Apesar da contrariedade do capítulo 11 dos recursos no item 11.4 e seus
incisos e o item 11.5 O Instituto Abaré – Eté está respondendo aos
candidatos em todos os seus questionamentos buscando assim
transparência e clareza nos processos.

AO EXMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO
PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE
TÉCNICO EM INFORMÁTICA.
Eu, ELIELSON DE SOUZA FERREIRA candidato inscrito sob o n.º de inscrição
46810, vem mui respeitosamente requerer uma averiguação nos meus pontos adquiridos
no primeiro quesito da prova prática de Técnico em Informática, por não ter acesso a
minha segunda via da folha de avaliação individual.
Embasamento teórico / Justificativa:
Um computador ao ser ligado e que está em perfeita condições de uso não necessita de
reparos corretivos. Então a máquina no qual fiz a prova prática estava em perfeita
condições. O primeiro quesito era manutenção preventiva e corretiva, fiz a manutenção
preventiva, já que o meu computador estava tudo ótimo. O valor desse quesito era 4
(quatro pontos) pois se no ponto de vista do instrutor fiscal deixei a atividade pela
metade então a mesma valeria 2(dois) pontos.
Logo:
2+2= 4;
4/2= 2;
4-2= 2;
2.2= 4.
Data: 14 de Junho de 2016

RESPOSTA DE RECURSO PARA TECNICO EM INFORMATICA
CANDIDATO: ELIELSON DE SOUZA FERREIRA

Prezado candidato!
A atividade de manutenção preventiva que é de obrigação do técnico em
informática teve que ser solicitada pelo avaliador, desta forma, o
candidato não cumpriu em 100% a atividade proposta.
A manutenção preventiva basea se no fato de limpeza geral da máquina,
desfragmentação de disco e limpeza de arquivos o qe também teve que
ser solicitado, as provas foram avaliadas e as notas e aplicações sobre as
avaliações foi dado in-loco aos candidatos que saíram da sala ciente da
avaliação, toda via, será encaminhado ao candidato o que lhe é de direito.
Apesar da contrariedade do capítulo 11 dos recursos no item 11.4 e seus
incisos e o item 11.5 O Instituto Abaré – Eté está respondendo aos
candidatos em todos os seus questionamentos buscando assim
transparência e clareza nos processos.

