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PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES MEDIADORES PRESENCIAIS
RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSOS (2ª fase)
A seguir, apresenta-se, o quadro com a análise dos recursos analisados pela Comissão Avaliadora:
Nome do candidato(a): Fabiana Borges de Oliveira
Recurso

Situação
Analisando-se as questões objetivas, verificou-se que a candidata
acertou duas questões de educação a distância e duas específicas de
agroindústria, totalizando 4,0 pontos. No entanto, errou as questões de
informática básica.
Em relação às questões discursivas, acertou totalmente as questões

A candidata alega fazer jus a uma pontuação maior do que a
apresentada no resultado da atividade avaliativa

dois e três, totalizando 2,0 pontos. Já nas questões um e quatro, as respostas
atenderam parcialmente ao que foi solicitado, considerando 0,5 pontos em
cada.
Destarte, não modifica-se a situação anterior, mantendo-se a nota
obtida.
Recurso conhecido e improvido.

Recurso

Nome do candidato(a): Camila Santiago Marinho de Oliveira
Situação
Analisando-se as questões subjetivas,

a

candidata

acertou

completamente apenas a questão 03, da seção das questões subjetivas,
desta forma segue o comentário de cada uma das questões, as quais a
candidata não conseguiu pontuação máxima:
Questão 01: A candidata falou dos protocolos de segurança WIFI,
citando o protocolo WPAQ que não existe, o que implicou na redução em 0,2
A candidata requer reavaliação das questões do referido edital,

(dois décimos) desta questão, ficando com valor de 0,8 pontos;

visto que no ponto vista da candidata em tela a pontuação foi

Questão 02: A candidata não falou das velocidades dos protocolos

baixa. A mesma solicita um acompanhamento da análise das

802.11g e 802.11a, e os casos e situações do uso de cada um deles, desta

questões subjetivas.

forma uma redução em 0,5 (cinco décimos) desta questão, ficando com valor
de 0,5 pontos;
Questão 04: A candidata imprimiu a solução da questão uma resposta
vaga, não falou sobre o alcance interno e externo das antenas, e os tipos das
antenas utilizadas em cada situação, desta forma houve uma redução em 0,6
(seis décimos) desta questão, ficando com valor de 0,4 pontos.
Recurso conhecido e improvido.

Macaíba/RN, 28 de novembro de 2017.
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