CONCURSO PÚBLICO UFRJ – Edital 588 de 14 de setembro de 2017
Prova Discursiva
Análise dos recursos interpostos pelos candidatos
Formulário de parecer relativo à questão
Instruções para a Banca:
1. A Banca deve analisar, conjuntamente, todos os recursos interpostos;
2. Em seguida deve preencher o formulário especificando:
a) o número do candidato;
b) o número da questão;
c) o parecer que justifique a correção.

Número do candidato: 1901221
Número da questão: 1

Parecer:

No recurso interposto, o candidato demonstra ter conhecimento do edital 588, de 14 de setembro de 2017
bem como da Resolução Consuni 07/2010, que regulam o concurso. Não foi identificado no recurso do
candidato um questionamento da correção realizada e, por esta razão, a Comissão Julgadora encaminha
parecer contrário ao recurso interposto pelo candidato.
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Instruções para a Banca:
1. A Banca deve analisar, conjuntamente, todos os recursos interpostos;
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a) o número do candidato;
b) o número da questão;
c) o parecer que justifique a correção.

Número do candidato: 1901221
Número da questão: 2

Parecer:

No recurso interposto, o candidato demonstra ter conhecimento do edital 588, de 14 de setembro de 2017
bem como da Resolução Consuni 07/2010, que regulam o concurso. Não foi identificado no recurso do
candidato um questionamento da correção realizada e, por esta razão, a Comissão Julgadora encaminha
parecer contrário ao recurso interposto pelo candidato.
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Instruções para a Banca:
1. A Banca deve analisar, conjuntamente, todos os recursos interpostos;
2. Em seguida deve preencher o formulário especificando:
a) o número do candidato;
b) o número da questão;
c) o parecer que justifique a correção.

Número do candidato: 1901221
Número da questão: 3

Parecer:

No recurso interposto, o candidato demonstra ter conhecimento do edital 588, de 14 de setembro de 2017
bem como da Resolução Consuni 07/2010, que regulam o concurso. Não foi identificado no recurso do
candidato um questionamento da correção realizada e, por esta razão, a Comissão Julgadora encaminha
parecer contrário ao recurso interposto pelo candidato.

