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: 1900764
Número da questão: 1

Parecer:
O candidato não cumpriu satisfatoriamente o que foi solicitado nesta questão: “Apresentar um planejamento adequado
ao 8º ano do Ensino Fundamental II, para três aulas duplas, articulando todos os aspectos arrolados no ponto 4". Assim
sendo, sua nota nesta questão impossibilitou a média mínima 7,0 (sete), necessária para passar à próxima fase do
concurso. Mantém-se, portanto, o resultado: NÃO APTO.
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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: 1900764
Número da questão: 2

Parecer:
O candidato cumpriu parcialmente o que foi solicitado nesta questão. Mantém-se, portanto, o resultado: NÃO APTO.
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Prova Discursiva
Análise dos recursos interpostos pelos candidatos
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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: 1900764
Número da questão: 3

Parecer:
O candidato não cumpriu satisfatoriamente o que foi solicitado nesta questão: “Relacionar o papel do professor de língua
portuguesa e literatura brasileira do Colégio de Aplicação à formação dos licenciandos em Letras, articulando ao ponto
4". Assim sendo, sua nota nesta questão impossibilitou a média mínima 7,0 (sete), necessária para passar à próxima
fase do concurso. Mantém-se, portanto, o resultado: NÃO APTO.

