
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO  

PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO 

 

CARGO: Condutor Veículo de Emergência 1 

QUESTÕES: 26,27,28,29 e 30. 

TEXTO DO RECURSO: O gabarito oficial da banca examinadora considerou correta as 

questões. Porém, notório é que as questões vieram diferenciadas em seu inteiro teor. 

Isto não merece prosperar. Claro está que houve erro de digitação e consequente 

favorecimento a candidatos diversos, o que não condiz com o certame do presente 

processo seletivo. Diante destas considerações, requer-se que promova a anulação das 

questões.  

Recurso: (X) Deferido ( ) Indeferido  

Justificativa: Durante o processo de elaboração das provas e validação do gabarito, 

ocorreu um equívoco de formatação textual por parte da comissão de elaboração das 

provas, o que acabou por diferenciar as questões das demais, comprometendo a lisura 

e transparência do processo seletivo. Desta forma, deferimos o recurso apresentado e 

informamos que as questões serão anuladas.  

Resultado da análise: Questões anuladas 

 

 

CARGO: Técnico Auxiliar de Regulação 1 

QUESTÕES: 21,22,24,25,26 e 30. 

TEXTO DO RECURSO: O gabarito oficial da banca examinadora considerou correta as 

questões. Porém, notório é que as questões vieram diferenciadas em seu inteiro teor. 

Isto não merece prosperar. Claro está que houve erro de digitação e consequente 

favorecimento a candidatos diversos, o que não condiz com o certame do presente 

processo seletivo. Diante destas considerações, requer-se que promova a anulação das 

questões.  

Recurso: (X) Deferido ( ) Indeferido  

Justificativa: Durante o processo de elaboração das provas e validação do gabarito, 

ocorreu um equívoco de formatação textual por parte da comissão de elaboração das 

provas, o que acabou por diferenciar as questões das demais, comprometendo a lisura 

e transparência do processo seletivo. Desta forma, deferimos o recurso apresentado e 

informamos que as questões serão anuladas.  

Resultado da análise: Questões anuladas 

 



 
 

CARGO: Técnico Auxiliar de Regulação 2 

QUESTÕES: 24,25,26,28,29 e 30. 

TEXTO DO RECURSO: O gabarito oficial da banca examinadora considerou correta as 

questões. Porém, notório é que as questões vieram diferenciadas em seu inteiro teor. 

Isto não merece prosperar. Claro está que houve erro de digitação e consequente 

favorecimento a candidatos diversos, o que não condiz com o certame do presente 

processo seletivo. Diante destas considerações, requer-se que promova a anulação das 

questões.  

Recurso: (X) Deferido ( ) Indeferido  

Justificativa: Durante o processo de elaboração das provas e validação do gabarito, 

ocorreu um equívoco de formatação textual por parte da comissão de elaboração das 

provas, o que acabou por diferenciar as questões das demais, comprometendo a lisura 

e transparência do processo seletivo. Desta forma, deferimos o recurso apresentado e 

informamos que as questões serão anuladas.  

Resultado da análise: Questões anuladas 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.    

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2022.    

 

Associação Mahatma Gandhi 

 


