GHB
GESTÃO DE PESSOAS E ESTÁGIOS

PROCESSO SELETIVO N° 003/2022
MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES
RESULTADO DOS RECURSOS E GABARITO OFICIAL

Foram registrados 2 (dois) recursos de candidatos regularmente inscritos no Processo Seletivo
003/2022; dentro do prazo limite e nos moldes descritos no Edital. Abaixo, segue a síntese das
solicitações e resultado, após análise:
1. Número de inscrição 038 – Curso de Serviço Social
SOLICITAÇÃO: A solicitante informa que identificou erro ao tentar acessar a prova, sendo que
o sistema informava que sua prova já havia sido respondida. Complementa que entrou em
contato com a GHB, para solicitar auxílio, e que a empresa confirmou a situação e informou
que estava em tratativa de solucionar a questão, voltando a informá-la, posteriormente, que já
poderia realizar a prova, e que disporia de tempo igual ao dos demais candidatos, dessa forma,
sua prova terminaria mais tarde. Porém, ao encerrar a prova e salvar suas respostas, o sistema
informou que o tempo já havia esgotado e não computou o resultado. O recurso é no sentido
de que seja consultado o sistema, conferindo a possível falha.
RESULTADO: Deferido. A falha inicial ocorreu a todos os candidatos que preencheram o
cartão resposta na semana anterior (em 31 de julho); prova que foi cancelada em razão de
falha no servidor. Após três candidatos apresentarem o mesmo erro, entre às 13:30 e às 13:45,
do dia 07 de agosto, a GHB acionou o suporte do site, que liberou o acesso aos candidatos, às
13:57, horário em que os mesmos foram avisados que poderiam acessar a prova e teriam
tempo maior para responder às questões, evitando que fossem prejudicados, em relação aos
outros candidatos. Porém, em razão da alteração de horário realizada, as respostas salvas
após às 14:45, como no caso da candidata, foram salvas em separado do restante dos
inscritos, gerando falha ao tentar acessá-las para comparação com o gabarito preliminar. Na
data de hoje, em contato com a candidata e o suporte do site, foi possível localizar o gabarito
salvo por ela, assim validando sua participação na prova.
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Observação: Não houve outros pedidos de recurso que apresentassem horário de término da
prova posterior às 14:45, desta forma, as demais respostas salvas foram computadas de forma
regular.

2. Número de inscrição 003 – Curso de Pedagogia
SOLICITAÇÃO: A solicitante informa que concluiu a prova, salvando suas respostas ao final,
porém o sistema não computou suas respostas. O recurso é no sentido de que seja consultado
o sistema, em busca da falha ocorrida. Foi anexada foto da tela do computador, ao
requerimento, onde consta os horários de acesso da candidata ao site.
RESULTADO: Indeferido. Não foi verificada falha do sistema, neste caso, sendo que as
respostas da candidata não se encontram salvas nos bancos de dados do site, conforme
consulta realizada na data de hoje. A comprovação de acesso ao site das provas, conforme o
anexo enviado, atesta apenas o acesso, não formando prova de que o gabarito foi
efetivamente salvo pela candidata.
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GABARITO OFICIAL
NÚMERO DA QUESTÃO
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Camaquã, 11 de agosto de 2022.
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