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boa tarde meu nome é johny venho por meio deste recurso informar que a prova prática de porto feliz não foi
igual para todos pois eu fiz a prova no sábado e o cone que estava no meio da baliza e em cima da calçada
me atrapalhou pra mim fazer a baliza e no domingo eu fui levar o meu amigo que também fez a prova prática
SOLICITAÇÕES o cone não estava mais no mesmo lugar pois eu fui questionar o examinador e eles deram risada da minha
cara mas eu não me revoltei da risada de deboxe mas eu vou até o fimpra resolver isto pois eu tenho certeza
absoluta que se o cone do meio não estivesse lá eu teria colocado o ônibus em 2 minuto na baliza mas por
causa do cone eu coloquei em 4 minutos fico esperando sua resposta por favor análise por favor obrigado.
Improcedente a alegação do reclamante, as orientações para a prova, a área de balizamento e os critérios
de avaliação foram iguais para todos os candidatos. Na prova de baliza foram utilizados 6 cones, sendo, 2
cones tipo baliza, posicionados sobre o meio-fio, nas extremidades da área de balizamento, demarcando o
seu comprimento, e 4 cones tipo balizador octogonal (bolo de noiva), alinhados com os cones tipo baliza para
a demarcação da largura da área de balizamento, portanto, todos os candidatos realizaram as provas sob as
mesmas condições, garantindo-se desta forma o necessário atendimento aos princípios da isonomia, da
impessoalidade e da moralidade. O próprio candidato afirma ter realizado a prova em 4 minutos (na verdade,
ANÁLISE foi em 00:04:17), portanto, 1 minuto e 17 segundos acima do tempo estabelecido para a realização da prova
da baliza (3 minutos).
Por fim, ressalte-se, que o coordenador de prova, por diversas vezes, atendeu o candidato que
insistentemente buscava argumentos para comprometer a lisura do certame, tais fatos estão relatados na ata
de prova, bem como, testemunhados pelos membros da equipe de avaliação e da comissão do concurso
público (Anexo I), tendo inclusive, telefonado para a sede da empresa, por duas vezes, no dia útil
imediatamente posterior à realização das provas.
Diante de todo o exposto, o recurso deve ser indeferido.
DELIBERAÇÃO INDEFERIDO.
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