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Eleição

06/10/2019
(Domingo)

Teixeira de Freitas, 23 de agosto de 2019.

___________________________________
Comissão Eleitoral

EDITAL 001/2019 PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR PARECER COMISSÃO ELEITORAL AO RECURSO PROVA OBJETIVA- MARILACK
MARTINS XAVIER DE SOUZA ;

REQUERENTE: Marilack Martins Xavier de Souza
REQUERIMENTO: Recurso em relação a Prova de Conhecimento Específico.
JUSTIFICATIVA: Ao fazer a contagem dos acertos da prova, baseado nas questões
assinaladas no caderno de questões, após a divulgação do Gabarito, contei 13 acertos,
número pelo qual poderia pontuar 6,50 na prova Objetiva. No entanto, a planilha do
Resultado do Processo de Escolha, publicada em 16/08/2019, mostra que foram
computados 11 acertos, acrescidos por 0,50 ponto advindo de uma questão anulada, um
dos fatores que causam a minha reprovação no Processo. Em vista disso, gostaria de
pedir a revisão da contagem de acertos em meu cartão de resposta, pois pelas minhas
anotações havia acertado 13 desta e teria a mais 050 ponto da anulação da questão 14.
Solicito ainda a cópia do cartão de resposta para minha verificação.

ANÁLISE
Após análise do Gabarito e Prova Objetiva do Processo de Escolha Unificada do
Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023, constatou-se que as questões 01, 11 e
17 da folha do Gabarito Oficial estavam em branco, o que automaticamente elimina como
resposta Correta. Ao fazermos a confrontação com a cópia da prova anexada ao
requerimento, constatou-se que a requerente responde as questões em alguns casos
sinalizando mais de uma alternativa.

PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL
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A Comissão entende que, o momento de provas para algumas pessoas pode ser um
momento de aflição, porém o critério de avaliação é via preenchimento de gabaritos.
Foram contabilizados 12 acertos, 05 erros e 03 em branco, levando em consideração que
a questão 14 foi anulada, sendo acrescido 0,50 ponto, fechando a somatória a
requerente alcançou a nota 6,0 (seis).
Portanto, a comissão indefere o pedido.
Quanto a solicitação da cópia do Cartão de Resposta para verificação, essa Comissão
defere o pedido.

Teixeira de Freitas, 23 de Agosto de 2019.

_____________________________
Geane Barbosa dos S. Ressurreição
_____________________________
Gislaine Romana Carvalho da Silva
_____________________________
Valdeci da Silva Fernandes
_____________________________
Geovane dos Santos Santana

EDITAL 001/2019 PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR PARECER COMISSÃO ELEITORAL AO RECURSO PROVA REDAÇÃO- MARILACK
MARTINS XAVIER DE SOUZA;

REQUERENTE: Marilack Martins Xavier de Souza
REQUERIMENTO: Recurso em relação Prova de Redação
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JUSTIFICATIVA: Em face da nota atribuída, pela banca examinadora, à redação de
minha autoria, venho contestar a nota e solicitar reavaliação, uma vez que solicitei a
profissionais experientes que avaliassem a mesma redação através da folha de rascunho
e obtive uma nota melhor. Diante do pedido ora formulado, solicitou inclusive que seja
revisada por algum profissional de notório saber, a fim de que as notas sejam
confrontadas.

ANÁLISE
Após análise do requerimento de recurso, referente a revisão da Prova de Redação, a
comissão considera a correção e nota atribuída ao requerente feita pelo Profissional
responsável para tal, como correta.

PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL
Considerando a Lei 525/2010, Seção III – Da Prova de Conhecimento Específico, no seu
Artigo 051, versa: “Para elaboração, correção da Prova e aferição da nota, o Conselho
Municipal constituirá Banca Examinadora composta por 05 (cinco) membros, com
escolaridade de nível superior, de diferente áreas...”, o CMDCA informa que seguiu com
rigor tal artigo, primando por pessoas técnicas.
O componente da Banca responsável pela correção da Redação é formado em Letras –
Língua Portuguesa e Literatura, Pós Graduado em Língua Portuguesa, Mestrando em
Ciências da Educação, preenchendo, portanto, as normas solicitadas pela Lei 525/2010
com relação as competências técnicas par tal. Ressaltamos ainda a total confiabilidade e
neutralidade da mesma na correção das Redações, usando o mesmo crivo para todos os
candidato, não havendo precedente e legalidade para ser feita correção por outro
profissional.
Após análise do requerimento, a comissão considera o pedido indeferido.
Teixeira de Freitas, 23 de Agosto de 2019.

_____________________________
Geane Barbosa dos S. Ressurreição
_____________________________
Gislaine Romana Carvalho da Silva
_____________________________
Valdeci da Silva Fernandes
_____________________________
Geovane dos Santos Santana
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EDITAL 001/2019 PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR PARECER COMISSÃO ELEITORAL AO RECURSO PROVAS, JONATHAN DE OLIVEIRA;

REQUERENTE: Jonathan de Oliveira
REQUERIMENTO: Recurso em relação Prova de Redação e cancelamento da Questão 1
da Prova Objetiva
JUSTIFICATIVA: Solicitar a revisão na correção da redação, realizada pela comissão
responsável pela prova de seleção dos candidatos ao conselho Tutelar, peço que a
revisão na correção seja realizada por outro membro da comissão, por entender que a
mesma foi injusta, por se tratar de um texto subjetivo, por meio deste, venho ainda pedir o
cancelamento da questão 1 da prova objetiva, pois a mesma não expressou clareza nas
opções de resposta, não expressando o real objetivo da questão.

ANÁLISE
Após análise do requerimento de recurso referente a revisão na correção da redação, a
comissão considera a correção e nota atribuída ao requerente feita pelo Profissional
responsável pela correção da redação como correta. Em relação ao pedido de
cancelamento da questão 1 da prova objetiva, a comissão considera que a questão está
correta, existindo uma má interpretação por parte do candidato.

PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL
Considerando a Lei 525/2010, Seção III – Da Prova de Conhecimento Específico, no seu Artigo 51,
versa: “Para elaboração, correção da Prova e aferição da nota, o Conselho Municipal constituirá
Banca Examinadora composta por 05 (cinco) membros, com escolaridade de nível superior, de
diferente áreas...”, o CMDCA informa que seguiu com rigor tal artigo, primando por pessoas
técnicas.
O componente da Banca responsável pela correção da Redação é formado em Letras – Língua
Portuguesa e Literatura, Pós Graduado em Língua Portuguesa, Mestrando em Ciências da
Educação, preenchendo, portanto, as normas solicitadas pela Lei 525/2010 com relação as
competências técnicas par tal. Ressaltamos ainda a total confiabilidade e neutralidade da mesma
na correção das Redações, usando o mesmo crivo para todos os candidato, não havendo
precedente e legalidade para ser feita correção por outro profissional.
Com relação a prova objetiva e cancelamento da questão 1 essa comissão informa que todas as
questões da Prova Objetiva elaboradas pela Banca de Examinadora, seguiram o mesmo critério de
formulação sendo: clareza, objetividade e interpretação. Ressalva-se ainda, que a única questão
que não se enquadrava nesses critérios, foi anulada, não ferindo toda a legitimidade do Processo.
Após análise do requerimento, a comissão considera o pedido indeferido.
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Teixeira de Freitas, 23 de Agosto de 2019.

_____________________________
Geane Barbosa dos S. Ressurreição
_____________________________
Gislaine Romana Carvalho da Silva
_____________________________
Valdeci da Silva Fernandes
_____________________________
Geovane dos Santos Santana

EDITAL 001/2019 PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR PARECER COMISSÃO ELEITORAL AO RECURSO PROVA REDAÇÃO, MARLY DE
JESUS NASCIMENTO CARVALHO;

REQUERENTE: Marly de Jesus Nascimento Carvalho
REQUERIMENTO: Recurso em relação Prova de Redação
JUSTIFICATIVA: Solicitar acesso íntegro ao espelho e correção da prova de redação do
Processo de Escolha dos Conselheiros do Tutelares.

ANÁLISE
Após análise do requerimento de recurso, referente a acesso íntegro e correção da
Prova de Redação, a comissão considera a correção e nota atribuída ao requerente feita
pelo Profissional responsável para tal, como correta.
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PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL
Considerando a Lei 525/2010, Seção III – Da Prova de Conhecimento Específico, no seu
Artigo 051, versa: “Para elaboração, correção da Prova e aferição da nota, o Conselho
Municipal constituirá Banca Examinadora composta por 05 (cinco) membros, com
escolaridade de nível superior, de diferente áreas...”, o CMDCA informa que seguiu com
rigor tal artigo, primando por pessoas técnicas.
O componente da Banca responsável pela correção da Redação é formado em Letras –
Língua Portuguesa e Literatura, Pós Graduado em Língua Portuguesa, Mestrando em
Ciências da Educação, preenchendo, portanto, as normas solicitadas pela Lei 525/2010
com relação as competências técnicas par tal. Ressaltamos ainda a total confiabilidade
e neutralidade da mesma na correção das Redações, usando o mesmo crivo para todos
os candidato, não havendo precedente e legalidade para ser feita correção por outro
profissional. Após análise do requerimento, a comissão considera o pedido indeferido.
Quanto a solicitação do espelho da Prova de Redação, essa Comissão defere o pedido.
Teixeira de Freitas, 23 de Agosto de 2019.

_____________________________
Geane Barbosa dos S. Ressurreição
_____________________________
Gislaine Romana Carvalho da Silva
_____________________________
Valdeci da Silva Fernandes
____________________________
Geovane dos Santos Santana
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