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inscrição 291, ao Cargo de Docente 
curso sobre o gab
dentro do prazo pr

A C
época, concluindo que a a
correta e não a de letra C como 

Ocorre que a ca
conformada com o parecer interpôs novo recurso, solicita
do reconsideração por parte da Comissão, uma vez que 
ambas as alternativas A 
to, fundamentou a matéria, devidamente embasada em p
receres formulados p

O professor responsável pela elaboração da 
prova analisou a fundamentação apresentada
data, concluindo pela anulação da referida questão

A Comissão, para não prejudicar a Candid
ta e, obviamente os demais candidatos, acatou o novo r
curso, que resultou na anulação da questão 25.

Em razão da operação, foi revista a pontu
ção obtida por todos os candidatos, com base no gabarito.

Segue anexo o novo gabarito, bem como, o 
resultado da prova de
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COMUNICADO 
A candidata Daiane Custodio Pereira 

ao Cargo de Docente – Ciências interpôs r
barito provisório, em 11/08/2015 po

zo previsto.  
A Comissão analisou o questionamento
do que a alternativa A da questão 25 

ta e não a de letra C como foi divulgado.  
Ocorre que a candidata em que

o parecer interpôs novo recurso, solicita
do reconsideração por parte da Comissão, uma vez que 
ambas as alternativas A e B estariam corretas e, para ta
to, fundamentou a matéria, devidamente embasada em p
receres formulados por profissionais da área. 

O professor responsável pela elaboração da 
isou a fundamentação apresentada pela cand

ta, concluindo pela anulação da referida questão
A Comissão, para não prejudicar a Candid

viamente os demais candidatos, acatou o novo r
curso, que resultou na anulação da questão 25. 

Em razão da operação, foi revista a pontu
ção obtida por todos os candidatos, com base no gabarito.

Segue anexo o novo gabarito, bem como, o 
resultado da prova de conhecimentos. 

Fortaleza 13 de outubro de 2015
Comissão Organizadora do Concurso

POTENGI 

ne Custodio Pereira 
Ciências interpôs re-

rio, em 11/08/2015 portanto, 

missão analisou o questionamento, na 
da questão 25 seria a 

data em questão, não 
o parecer interpôs novo recurso, solicitan-

do reconsideração por parte da Comissão, uma vez que 
estariam corretas e, para tan-

to, fundamentou a matéria, devidamente embasada em pa-

O professor responsável pela elaboração da 
pela candi-

ta, concluindo pela anulação da referida questão. 
A Comissão, para não prejudicar a Candida-

viamente os demais candidatos, acatou o novo re-
 

Em razão da operação, foi revista a pontua-
ção obtida por todos os candidatos, com base no gabarito. 

Segue anexo o novo gabarito, bem como, o 

13 de outubro de 2015 
Comissão Organizadora do Concurso  


