EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DOS RECURSOS DA PROVA
OBJETIVA.

Edital de Processo Seletivo - Nº 14/2021
A Associação Mahatma Gandhi, no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto do Edital de Processo Seletivo 14/2021. RESOLVE:
Divulgar o resultado final dos recursos da prova objetiva:
RECURSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO
CARGO: Nutricionista
QUESTÃO: 16
TEXTO DO RECURSO:
O gabarito oficial da banca examinadora considerou correta a alternativa B. Porém,
notório é que tal alternativa veio diferenciada em seu inteiro teor, haja vista que constava
redigida em itálico, se destacando das demais. 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 da questão.
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 a alternativa correta das demais alternativas,
comprometendo a lisura e transparência do processo seletivo. Desta forma, deferimos
o recurso apresentado e informamos que a questão será anulada.
Resultado da análise: Questão anulada

RECURSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO
CARGO: Nutricionista
QUESTÃO: 17
TEXTO DO RECURSO:
O gabarito oficial da banca examinadora considerou correta a alternativa E. Porém,
notório é que tal alternativa veio diferenciada em seu inteiro teor, haja vista que constava
redigida em itálico, se destacando das demais. 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 da questão.
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 a alternativa correta das demais alternativas,
comprometendo a lisura e transparência do processo seletivo. Desta forma, deferimos
o recurso apresentado e informamos que a questão será anulada.
Resultado da análise: Questão anulada

RECURSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO
CARGO: Nutricionista
QUESTÃO: 18
TEXTO DO RECURSO:
O gabarito oficial da banca examinadora considerou correta a alternativa E. Porém,
notório é que tal alternativa veio diferenciada em seu inteiro teor, haja vista que constava
redigida em itálico, se destacando das demais. 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 da questão.
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 a alternativa correta das demais alternativas,
comprometendo a lisura e transparência do processo seletivo. Desta forma, deferimos
o recurso apresentado e informamos que a questão será anulada.
Resultado da análise: Questão anulada

