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Edital – Divulgação Gabarito Após Recursos e Resposta dos Recursos – Processo Seletivo
A Organizadora do Certame do Processo Seletivo de Boa Nova – BA, após análise dos recursos contra a prova objetiva,
resolve Tornar Público o Gabarito Após Recursos, atendendo ao Capítulo VIII do Edital de Processo Seletivo, em especial
ao item 8.9 do Edital, na forma do Anexo I.

E DI TAL - CAP Í TULO V I I I – DO S RE CURS OS
8.1 Serão admitidos recursos, quando devidamente fundamentado, à Organizadora no prazo de ATE 48 horas da publicação das decisões/ETAPAS
objetos dos recursos, assim entendidos:
c) Contra a Opção considerada como CERTA nas provas objetivas, seu CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ou qualquer outro assunto relacionado à prova
objetiva;
8.2 Apenas o próprio candidato estará habilitado a interpor recurso quanto à Prova Objetiva, em face de erro de formulação de questões, na correção, e
quanto à Avaliação de Títulos. O recurso caberá para o critério de contagem dos pontos. OS CANDIDATOS DEVERÃO INTERPOR RECURSOS
ACESSANDO O MÓDULO “RECURSO” DISPONÍVEL NA ÁREA RESTRITA DO CANDIDATO DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 48 HORA DA ETAPA
DO CERTAME OBJETO DE RECURSO.
8.3 Em NENHUMA HIPÓTESE serão apreciados recursos interpostos fora do prazo estabelecido. O candidato deve estar atento às publicações e
aos prazos para poder exercer o direito ao recurso. Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido serão automaticamente INDEFERIDOS.
8.4 Não serão aceitos recursos interpostos por e-mail, fax-símile (fax), telex, telegrama, correio eletrônico ou outro meio que não seja o especificado
neste Edital.
8.5 Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Edital e/ou posterior publicação não serão avaliados.
8.5.1 Serão preliminarmente indeferidos:
a) Pedidos de recursos em que o teor seja desrespeitoso com a Banca de Avaliadores das Provas;
b) Pedidos de recursos impetrados em DESACORDO com as regras e procedimentos deste Edital;
c) Pedidos de recursos com fundamentação incoerente, impreciso, ou sem fundamentação;
d) Pedidos de recursos intempestivos ou que não versem sobre a ETAPA objeto do Recurso.
e) Pedidos de recursos enviados FORA DO PRAZO ESTABELECIDO.
Parágrafo Único. Serão automaticamente INDEFERIDOS os Pedidos de recursos que versem sobre “Folhas de Respostas “NÃO ASSINADAS” pelos
candidatos.
8.6 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será (ão) atribuído (os) a todos os candidatos presentes à prova,
independentemente de formulação de recurso.
8.7 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial
Definitivo.
8.8 Poderá haver eventualmente alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova.
8.9 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer a todos os candidatos com a fundamentação que sustente, altere ou anule o que se recorrer, de
modo coletivo, quanto aos pedidos que forem deferidos e individualmente aos recursos indeferidos.
8.10 O candidato deve ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
8.11 A Banca Examinadora do PROCESSO SELETIVO constitui-se como única e última instância para a análise dos recursos, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
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Questão Anulada em função de divergência de informação entre o site do IBGE e o livre utilizado
como fonte da questão. 'Boa nova: um passarinho me contou / Instituto Cultural Casa - Via
Magia (Organizador), - Salvador: Casa Via Magia, 2016.' utilizado como fonte para elaboração das
questões.

DEFERIDO

Gabarito Alterado para letra 'E' em função de divergência de informações entre o site do
IBGEhttp://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=290370&search=bahia|boanova|infograficos:-historico
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Português Médio

16

DEFERIDO
e do livro 'Boa nova: um passarinho me contou / Instituto Cultural Casa - Via Magia (Organizador),
- Salvador: Casa Via Magia, 2016.' utilizado como fonte para elaboração das questões.
RECURSO PROCEDENTE, QUESTÃO 16 ANULADA POR ERRO MATERIAL.
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