SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
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Comissão para elaboração e acompanhamento do edital nº 05, de 18 de março
de 2019 para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos de graduação
Resposta ao recurso interposto
Recorrente: Inscrição: 00060929
Trata-se de resposta ao recurso interposto pelo candidato portador do número
de inscrição 00060929, quanto a totalidade dos pontos obtidos por ele que compõem a nota
na prova de redação do edital nº 05, de 18 de março de 2019, que rege o Processo Seletivo
para Preenchimento de Vagas Remanescentes dos Cursos de Graduação 2019/2, desta
Instituição. Em suas argumentações o recorrente alega que a nota obtida na redação ficou
próxima da nota mínima exigida no item 4.3 do Edital. Esta comissão entende que tal
argumentação não se aplica para fins de revisão de avaliação (redação). Continuando as
alegações, o recorrente argumenta que não foi possível transcrever a totalidade do seu texto
para a folha definitiva. A comissão esclarece que o tempo previsto no item 4.2 II para
realização da prova, foi estritamente obedecido. Em virtude do exposto, esta comissão,
indefere o recurso do candidato requerente, baseando-se nos itens 4.2 II e 4.3 do edital
nº 05 de 18 de março de 2019.

Ceres, 18 de junho de 2019.
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Comissão para elaboração e acompanhamento do edital nº 05, de 18 de março
de 2019 para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos de graduação
Resposta ao recurso interposto
Recorrente: Inscrição: 00060986
Trata-se de resposta ao recurso interposto pela candidata portadora do número
de inscrição 00060986, quanto a totalidade dos pontos obtidos por ele que compõem a nota
na prova de redação do edital nº 05, de 18 de março de 2019, que rege o Processo Seletivo
para Preenchimento de Vagas Remanescentes dos Cursos de Graduação 2019/2, desta
Instituição. Em suas argumentações a recorrente alega ter obedecido aos critérios dos itens
4.2.5.1 a 4.2.5.4 do Edital, assim como a adequação do texto produzido na modalidade
solicitada na proposta de tema para redação. Em virtude do exposto, esta comissão, defere o
recurso da candidata requerente, baseando-se no item 4.2.5 do edital nº 05 de 18 de março
de 2019.

Ceres, 18 de junho de 2019.
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Comissão para elaboração e acompanhamento do edital nº 05, de 18 de março
de 2019 para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos de graduação
Resposta ao recurso interposto
Recorrente: Inscrição: 00061003
Trata-se de resposta ao recurso interposto pela candidata portadora do número
de inscrição 00061003, quanto ao envio do arquivo contendo o histórico escolar da
graduação, necessário para fins de cálculo do rendimento acadêmico, disposto nos itens 3.5
“h” e 4.2 “I”. Em seus argumentos a recorrente afirma ter realizado a inscrição no Processo
Seletivo para Preenchimento de Vagas Remanescentes dos Cursos de Graduação 2019/2,
desta Instituição e que o fez de acordo com o Edital. Essa comissão esclarece que a
prestação de informações e anexação de documentos, no ato da inscrição é de inteira
responsabilidade do candidato (item 3.6 do Edital). Contudo, esse mesmo item não prevê a
desclassificação do processo por ausência de documentos anexados no ato da inscrição,
referindo-se apenas a informações prestadas de forma de incompleta, no preenchimento do
formulário de inscrição. Em virtude do exposto, esta comissão, defere o recurso da candidata
requerente, baseando-se no item 3.6 do edital nº 05 de 18 de março de 2019.

Ceres, 18 de junho de 2019.
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Comissão para elaboração e acompanhamento do edital nº 05, de 18 de março
de 2019 para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos de graduação
Resposta ao recurso interposto
Recorrente: Inscrição: 00061004
Trata-se de resposta ao recurso interposto pelo candidato portador do número
de inscrição 00061004, quanto ao envio do arquivo contendo o histórico escolar da
graduação, necessário para fins de cálculo do rendimento acadêmico, disposto nos itens 3.5
“h” e 4.2 “I”. Em seus argumentos o recorrente afirma ter realizado a inscrição no Processo
Seletivo para Preenchimento de Vagas Remanescentes dos Cursos de Graduação 2019/2,
desta Instituição e que o fez de acordo com o Edital. Essa comissão esclarece que a
prestação de informações e anexação de documentos, no ato da inscrição é de inteira
responsabilidade do candidato (item 3.6 do Edital). Contudo, esse mesmo item não prevê a
desclassificação do processo por ausência de documentos anexados no ato da inscrição,
referindo-se apenas a informações prestadas de forma de incompleta, no preenchimento do
formulário de inscrição. Em virtude do exposto, esta comissão, defere o recurso do
candidato requerente, baseando-se no item 3.6 do edital nº 05 de 18 de março de 2019.

Ceres, 18 de junho de 2019.
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