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NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO 

RECURSO  

 

RESULTADO DO RECURSO E JUSTIFICATIVA 

201708000999 Solicita (1) o padrão de repostas da parte específica do 

concurso, (2) solicita vista a prova de conhecimentos 

específicos. 

(1) RECURSO INDEFERIDO 

A Publicização de documentos para os candidatos não está prevista no Edital n° 

26/2017. 

 (2) RECURSO DEFERIDO 

O espelho da prova solicitada será encaminhado a/ao candidata/o até 48h após a 

publicação dos resultados de recursos. 

201708000373 

 

Solicita a revisão de notas de todas as questões 

respondidas 
RECURSO INDEFERICO 

Considerando-se o cumprimento do posto em edital: Prova avaliada por pares, 

com notas justificadas e em caso de discrepância de notas superior a 30% entre os 

pares de notas atribuídas, a correção para um terceiro avaliador, conforme Edital 

n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2. Considerando-se o cumprimento do posto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção para um 

terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2. INDEFERE 

RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 



 

 

201708000928 

 
(1) Revisão de nota, (2) acesso ao espelho de respostas, e 

(3) notas individualizadas de cada examinador com as 

devidas justificativas. 

(1) INDEFERE RECURSO 

Considerando-se o cumprimento do posto em edital: Prova avaliada por pares, 

com notas justificadas e em caso de discrepância de notas superior a 30% entre os 

pares de notas atribuídas, a correção para um terceiro avaliador, conforme Edital 

n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2. Considerando-se o cumprimento do posto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção para um 

terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2. INDEFERE 

RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

(2) RECURSO INDEFERIDO 

O espelho da prova solicitada será encaminhado a/ao candidata/o até 48h 

após a publicação dos resultados de recursos. 
 (3) RECURSO INDEFERIDO 

A Publicização dos dados solicitados não está prevista no Edital n° 26/2017. 

201708000757 

 

(1) Solicita Acesso à cópia de sua prova, (2) Cópia dos 

critérios de avaliação da banca examinadora e 

(3) Majoração da nota 

(1) RECURSO INDEFERIDO 

A Publicização de documentos para os candidatos não está prevista no Edital n° 

26/2017. 

 (2) RECURSO DEFERIDO 

O espelho da prova solicitada será encaminhado a/ao candidata/o até 48h 

após a publicação dos resultados de recursos. 
 (3) RECURSO DEFERIDO 

Foi realizada a revisão da nota de conhecimentos específicos de 5,4 para 5,8. 
201708000928 

 

 

Solicita: 

O acréscimo de ao menos 0,3 (três décimos) em cada 

uma das questões a seguir: 

- prisão processual e prisão penal. 

- “Criminologia Crítica e Abolicionismo Penal” 

- “Políticas Públicas de Segurança Pública” 

 

Acréscimo de 02 (dois décimos) em questão do plano 

orientador: 

-12 

-14 

RECURSO DEFERIDO 
Foi realizada a revisão da nota de conhecimentos específicos de 5,8 para 6,0. 

 

 

 

 

 

  

201709001400 Solicita reconsideração da nota da Prova Específica e do 

Plano Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se o cumprimento do posto em edital: Prova avaliada por pares, 

com notas justificadas e em caso de discrepância de notas superior a 30% entre os 

pares de notas atribuídas, a correção para um terceiro avaliador, conforme Edital 



 

 

n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2. Considerando-se o cumprimento do posto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção para um 

terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2. INDEFERE 

RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201709001400 Solicita vistas as respostas às perguntas da prova sobre o 

Plano Orientador 

 

RECURSO DEFERIDO 

O espelho da prova solicitada será encaminhado a/ao candidata/o até 48h 

após a publicação dos resultados de recursos. 
201708001035 (1) solicita revisão de notas do conjunto da prova 

(2) solicita a publicização da prova e (3) as justificativas 

da correção pelos examinadores, e apresentadas às 

dinâmicas de correção.  
 

 

(1) RECURSO INDEFERIDO  
Considerando-se o cumprimento do posto em edital: Prova avaliada por pares, 

com notas justificadas e em caso de discrepância de notas superior a 30% entre os 

pares de notas atribuídas, a correção para um terceiro avaliador, conforme Edital 

n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2. RECURSO INDEFERIDO COM 

MANUTENÇÃO DA NOTA.  

(2) RECURSO DEFERIDO 

O espelho da prova solicitada será encaminhado a/ao candidata/o até 48h 

após a publicação dos resultados de recursos. 
(3) RECURSO INDEFERIDO 

A Publicização dos dados solicitados não está prevista no Edital n° 26/2017 

201709001403 

 

(1) Solicita revisão da nota e (2) critérios de avaliação 

da banca 
(1) RECURSO DEFERIDO 

Revisão da nota da Prova Específica de 7,3 para 7,5 

(2) RECURSO INDEFERIDO 

A Publicização dos dados solicitados não está prevista no Edital n° 26/2017. 

201708000608 Solicita revisão de nota do Plano Orientador 

 
RECURSO DEFERIDO 

Revisão da nota da Prova do Plano Orientado de 3,8 para 4,5 

201709001199 (1) Solicita revisão de nota PE e PO e (2) solicita vista 

da prova após o recurso. 

 

(1) RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se o cumprimento do posto em edital: Prova avaliada por pares, 

com notas justificadas e em caso de discrepância de notas superior a 30% entre os 

pares de notas atribuídas, a correção pro um terceiro avaliador, conforme Edital 

n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2. INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO 

DA NOTA 

(2) RECURSO DEFERIDO 

O espelho da prova solicitada será encaminhado a/ao candidata/o até 48h 

após a publicação dos resultados de recursos. 
201708000680 Solicita revisão de nota da prova de conhecimento 

específico e do Plano Orientador  
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se o cumprimento do posto em edital: Prova avaliada por pares, 

com notas justificadas e em caso de discrepância de notas superior a 30% entre os 



 

 

pares de notas atribuídas, a correção pro um terceiro avaliador, conforme Edital 

n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2. INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO 

DA NOTA 

 

201708000226 Solicita revisão da classificação  RECURSO DEFERIDO 
Conforme Edital n° 26/2017 itens 8.4 serão classificadas/os para a Segunda Etapa 

do concurso o número de 10 (dez) candidatas/os para cada vaga do concurso; e 

8.4.1 No caso de empate, a classificação será decidida, sucessivamente, pela nota 

da prova escrita de conhecimento específico e de compreensão do Plano 

Orientador. 

DESTA FORMA a/o candidata/o 201708000226, com maior pontuação na prova 

de conhecimento específico passa a ocupar a nona posição. 

 

201708000332 (1) Solicita revisão da Prova do Plano Orientador e (2) 

espelho da prova 

 

(1) RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção para um 

terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2.  INDEFERE 

RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

(2) RECURSO DEFERIDO 

O espelho da prova solicitada será encaminhado a/ao candidata/o até 48h 

após a publicação dos resultados de recursos. 
201708000598 (1) Solicita recurso ao resultado da prova escrita  RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção para um 

terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2.  INDEFERE 

RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

201708000300 
Solicita revisão da Prova de conhecimentos Específicos 

e do Plano Orientador  

RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção para um 

terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 8.1.2. INDEFERE 

RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

201708000403 
Revisão de notas da prova escrita 

RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 



 

 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

201708000276 
Revisão de notas da prova escrita 

RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2. INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201709001315 
Revisão de notas da prova de conhecimento específico e 

do Plano Orientador 

RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2. INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201709001462 
Solicita revisão da nota da prova da área específica 

RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201709001222 
(1) Solicita revisão da nota da prova da área específica e 

(2) acesso à justificativa da correção dos avaliadores 

(1) RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

(2) RECURSO INDEFERIDO 
A publicização da justificativa da correção de provas não está prevista no Edital 

n° 26/2017. 

 

201709001508 
(3) Solicita revisão da nota da prova da área específica e 

(2) acesso à justificativa da correção dos avaliadores 

(1) RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

(4) RECURSO INDEFERIDO 



 

 

A publicização da justificativa da correção de provas não está prevista no Edital 

n° 26/2017. 

 

201709001048 (1) Solicita Revisão de Nota e (2) publicização das 

questões elaboradas na prova específica  

 

(1) RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

(2) RECURSO INDEFERIDO 

A publicização das questões elaboradas para a Prova de Conhecimento Específico 

não está prevista no Edital n° 26/2017. 

201709001162 Solicita revisão de nota das questões 12 e 15 da prova do 

Plano Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201709001489 Solicita revisão de notas da Prova Específica e do Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201709001506 Solicita revisão da nota da Prova Específica e do Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201708000940 Solicita revisão da nota da Prova Específica e do Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 



 

 

201709001317 Solicita revisão de nota da Prova Específica 

 
RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201708000641 Solicita revisão de Notas de Prova Específica e do Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201708000598 Solicita revisão de Notas de Prova Específica e do Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201708000807 Solicita revisão de Notas de Prova Específica e do Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 
Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201709001189 Solicita revisão de Notas de Prova Específica e do Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201708000876 

 

Solicita revisão de Notas de Prova Específica e do Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 



 

 

201708000984 Solicita revisão de Notas de Prova Específica e do Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA 

201708000369 Solicita revisão de Notas de Prova Específica e do Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

201708000628 (1) Solicita revisão de Notas de Prova Específica e do 

Plano Orientador 

(2) Acesso aos pareceres qualitativos dos avaliadores 

tanto da prova específica como do Plano Orientador 

(3) Nomes e qualificação dos avaliadores da prova do 

Plano Orientador responsáveis pela correção na 

referida área do concurso 

(1) RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

(2) RECURSO INDEFERIDO 

A Publicização dos pareceres dos avaliadores para a Prova Escrita não está 

prevista no Edital n° 26/2017. 

(3) RECURSO INDEFERIDO 

A publicização da qualificação dos avaliadores na área do concurso não é um 

requisito previsto no Edital n° 26/2017. 

 

201708000944 Solicita à banca examinadora revisão da prova de 

Conhecimentos Específicos e da prova do Plano 

Orientador 

RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

 

201708000939 Solicita à banca examinadora revisão da correção revisão 

da prova de Conhecimentos Específicos e do Plano 

Orientador 

RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 



 

 

201709001140 Solicita revisão de Notas de Prova Específica e do Plano 

Orientador 

 

RECURSO DEFERIDO 

Foi realizada a revisão da nota de conhecimentos específicos de 7,5 para 7,8. 

Foi realizada a revisão da nota do Plano orientador de 6,3 para 6,5. 

201709001262 (1) Solicita revisão de Notas de Prova Específica e do 

Plano Orientador 

(2) Solicita acesso a critérios adotados para correção da 

prova 

 

(1) RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

(2) RECURSO INDEFERIDO 

A publicização dos dados solicitados não está prevista no Edital n° 26/2017. 

201708000478 Solicita à banca examinadora revisão da correção da 

prova de Conhecimentos Específicos e do Plano 

Orientador 

RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

 

201708000994 Solicita à banca examinadora revisão da correção da 

prova de Conhecimentos Específicos 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

 

201709001248 Solicita à banca examinadora revisão da correção da 

prova de Conhecimentos Específicos do Plano 

Orientador 

RECURSO INDEFERIDO 

(1) RECURSO DEFERIDO 

Foi realizada a revisão da nota do Plano Orientador de 5,0 para 6,0 

 

201709001516 (1) Solicita à banca examinadora revisão da correção da 

prova do Plano Orientador 

(2) Solicita cópia da prova de conhecimento específico e 

chave de correção e a cópia da prova do plano 

orientador 

(2) RECURSO DEFERIDO 

Foi realizada a revisão da nota do Plano Orientador de 6,4 para 6,6 

(3) RECURSO INDEFERIDO 

A publicização dos dados solicitados não está prevista no Edital n° 26/2017. 

201709001553 Solicita espelho da prova RECURSO DEFERIDO 

O espelho da prova solicitada será encaminhado a/ao candidata/o até 48h 

após a publicação dos resultados de recursos. 



 

 

201708000754 Solicita revisão de notas do Plano Orientador RECURSO DEFERIDO 

Foi realizada a revisão da nota do Plano Orientador de 4,3 para 4,8. 

 
201708000525 Solicita revisão de notas do Plano Orientador 

 
RECURSO DEFERIDO 

Foi realizada a revisão da nota do Plano Orientador de 4,6 para 5,0. 

201709001101 Solicita revisão de notas da Prova de conhecimentos 

específicos 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

 

201708000804 Solicita revisão de notas da prova de conhecimentos 

específicos 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

201708000869 Solicita revisão de nota da questão da prova de 

conhecimento específico e do Plano Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA.  

201709001050 Solicita revisão de nota da questão da prova de 

conhecimento específico 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

201709001286 Solicita revisão de nota da questão da prova de Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 



 

 

201709001341 Solicita revisão de nota da questão da prova de Plano 

Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

201709001380 Solicita revisão de nota da questão de conhecimento 

específico 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

201709001573 Solicita revisão de nota da questão do Plano Orientador RECURSO DEFERIDO 

Foi realizada a revisão da nota do Plano Orientador de 5,8  para 6,4 

 

201709001176 Solicita revisão de nota da questão da prova de 

conhecimentos específicos e do Plano Orientador 
RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 
201708000907 (1) Solicita revisão de nota da questão da prova de 

conhecimentos específicos e do Plano Orientador (2) 

Solicitar os padrões de resposta das questões da 

Prova de Conhecimento Específico e a 

discriminação da pontuação de cada avaliador  

(1) RECURSO INDEFERIDO 

Considerando-se que todas as questões foram avaliadas conforme previsto em 

edital: Prova avaliada por pares, com notas justificadas e em caso de discrepância 

de notas superior a 30% entre os pares de notas atribuídas, a correção foi 

realizada por um terceiro avaliador, conforme Edital n° 26/2017 itens 8.1.1 e 

8.1.2.  INDEFERE RECURSO COM MANUTENÇÃO DA NOTA. 

(2) RECURSO INDEFERIDO 

 A publicização dos dados solicitados não está prevista no Edital n° 26/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Itabuna, 30 de novembro de 2017 

 

Comissão de Seleção Docente 

Portaria Nº636 de 18 de setembro de 2017 

 


