SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARAÍBA
PROGRAMA GIRA MUNDO SEE-PB
EDITAL Nº 002/2018

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
ARGENTINA, CANADÁ, ESPANHA E PORTUGAL

CANDIDATO: AFONSO ANTÔNIO NASCIMENTO MACHADO/4ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ALANA JHENNIFER SOARES SANTOS / 1ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota e alega que teve dificuldades com o listening, contestando que o mesmo era rápido demais e acabou se
prejudicando, pois teve bons resultados na parte gramatical da prova.
Análise e decisão: Dificuldades com o “listening”:
Os áudios usados na prova estavam de acordo com o nível que é esperado para um aluno B1, ou seja, tanto a parte gramatical, de interpretação de texto quanto a parte
de escuta tiveram o mesmo nível de dificuldade.
Revisão da nota:
Refeita a correção, o aluno teve sua nota alterada apenas pela pontuação equivalente as questões 17 e 18, sendo considerado deferido esta parte do recurso.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: ALEF FERREIRA DE ARAÚJO VALE 10ªGRE- CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: O (a) candidato (a) solicita revisão da nota:
Após reanálise pela comissão de seleção do programa Gira Mundo, verificou-se que o (a) candidato (a) não obteve a nota no exame conforme resultado divulgado em
13/06/18, devendo ser considerada a nota final da segunda etapa publicada em 21/06/18, tendo os dados comprobatórios no arquivo do programa.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ALEXANDRA COSTA LIMA/ 1ª GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação, prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e alega que as questões 17 e 18 da
prova de Inglês estão com as respostas erradas no gabarito.

Análise e decisão: Critério de classificação, prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado:
Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no edital de seleção,
motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. No edital que rege a presente
seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa.
Questões 17 e 18:
Refeita a correção, o aluno teve sua nota alterada apenas pela pontuação equivalente as questões 17 e 18, sendo considerado deferido esta parte do recurso.

Resultado: Recurso  DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: ALINE COSTA LIMA /1ª GRE- ARG

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Acerca da
questão de número 43, a alternativa correta é a B, pois, segundo a Nueva Gramática de la lengua española da RAE, HAY se utiliza ao lado de artigos
indefinidos e numerais quando a frase começa por preposição. Analisando a questão percebemos que no primeiro e no segundo caso encontramos “En la
calle...” e “en la de mi amigo”. Seguindo a regra anteriormente citada, em ambos os casos, a resposta correta é HAY. No terceiro caso o sujeito da frase é “una
tienda de ropa” que possui (tiene) un escaparate (vitrine). Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: ALINE DA SILVA MONTEIRO / 2ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. A respeito
da solicitação de revisão de nota foi feita uma reanálise pela comissão e verificou-se que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado
preliminar publicado sendo devida a alteração da nota do requerido, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: AMAN PABLO SOUZA DE FREITAS / 1ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação .
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: AMANDA HONÓRIO DA SILVA / 11° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: AMANDA MARQUES BRITO/ 3ª GRE- POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.

Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Ocorrendo empate no resultado final para os candidatos do Intercâmbio em Portugal, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate:I.Maior média das notas em Língua Portuguesa (ano de 2017);II. Maior média das notas em Matemática (ano de 2017); III. O estudante com menor
idade. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: AMANDA SILVA LOPES / 5ª GRE – ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de
acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BARBOSA / 1ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido. A
respeito da solicitação de revisão de nota foi feita uma reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado
preliminar publicado, sendo devida a alteração da nota requerido, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO  PARCIALMENTE

CANDIDATO: ANA BEATRIZ SANTOS DE MEDEIROS/ 4ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Em relação a questão 48, a alternativa correta é a C, pois no primeiro e no quarto caso se usa o
pronome objeto indireto de terceira pessoa singular, considerando o fato que estamos numa situação formal. No segundo, terceiro e quarto caso, o sujeito está na
primeira pessoa, portanto se faz o uso correto de ME. No último caso se fala de uma terceira pessoa singular que exige o uso do pronome LE Apuramos o
ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta
quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: ANA CAROLINA COELHO SILVA/ 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período
determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA
MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ANA CAROLINE DE GÓIS RODRIGUES / 3ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: ANA KAROLINA MARTINS LIMA/ 1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ANA CLARA PEREIRA GUIMARÃES/ 3ª GRE- POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: ANA CLAÚDIA SANTOS SILVA / 3° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: A candidata alega circunstâncias problemáticas durante o ano de 2017 que prejudicaram seus resultados.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que os argumentos da candidata não consistiam em qualquer erro referente ao processo de seleção
conduzido pela comissão.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: ANA ELISA PEREIRA DE LIMA / 4ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(A) candidato(a) alega circunstâncias problemáticas durante o ano de 2017 que prejudicaram seus resultados, como também questiona o critério de
classificação e solicitando a revisão de nota.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que os argumentos da candidata não consistiam em qualquer erro referente ao processo de seleção
conduzido pela comissão. Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência,
segunda etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.
A respeito da solicitação de revisão de nota foi feita uma reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a)não obteve a nota no exame de acordo com o resultado
publicado, sendo devida a alteração requerida, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso  DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: ANA JÚLIA BARBOSA DE SOUZA / 3° GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.

Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o
recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará
disponível no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ANDERSON GUILHERME DOS SANTOS/ 4ª GRE- POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: ANNA JULLIA BEZERRA DE SOUZA / 2ª GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: BÁRBARA FABRÍCIO DA SILVA / 1ª GRE- POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, o somatório da primeira etapa com a segunda etapa se mantém 152,30 pontos, devendo o recurso ser indeferido.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: BÁRBARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA/ 4ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Em relação a questão 48, a alternativa correta é a C, pois no primeiro e no quarto caso se usa o
pronome objeto indireto de terceira pessoa singular, considerando o fato que estamos numa situação formal. No segundo, terceiro e quarto caso, o sujeito está na
primeira pessoa, portanto se faz o uso correto de ME. No último caso se fala de uma terceira pessoa singular que exige o uso do pronome LE Apuramos o
ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta
quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: BÁRBARA MAYRA DOS SANTOS GUEDES LIMA/ 4ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.

Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Em relação a questão 48, a alternativa correta é a C, pois no primeiro e no quarto caso se usa o
pronome objeto indireto de terceira pessoa singular, considerando o fato que estamos numa situação formal. No segundo, terceiro e quarto caso, o sujeito está na
primeira pessoa, portanto se faz o uso correto de ME. No último caso se fala de uma terceira pessoa singular que exige o uso do pronome LE Apuramos o
ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta
quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: BRENO HENRIQUE DE SOUZA LIMA/1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: BRENDA DA CONCEIÇÃO ARRUDA/ 1ª GRE- ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sobre a
questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão com a alternativa C, é importante ressaltar que Buenas noches se usa no momento de
escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Acerca da questão de número 43, a alternativa correta é a B, pois, segundo a Nueva
Gramática de la lengua española da RAE, HAY se utiliza ao lado de artigos indefinidos e numerais quando a frase começa por preposição. Analisando a questão
percebemos que no primeiro e no segundo caso encontramos “En la calle.....” e “en la de mi amigo”. Seguindo a regra anteriormente citada, em ambos os casos,
a resposta correta é HAY. No terceiro caso o sujeito da frase é “una tienda de ropa” que possui (tiene) un escaparate ( vitrine). Sua nota estará disponível no
resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: BRUNA DOS SANTOS MELO / 5ª GRE - POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita anulação de questões da prova sob alegação de questõess com alternativas iguais, questões com duas alternativas corretas e
uma questão com enunciado ambíguo.
Análise e decisão: Seguem as respostas baseadas nos questionamentos, tendo como base as informações
repassadas no referido recurso.
1. Enunciado ambíguo em relação ao sentido do “u”: não foi identificada nenhuma
questão referente ao sentido do “u”, mas há questão que trata da vogal “u”, no que se
refere ao Novo Acordo Ortográfico. A questão de número 6, cujo enunciado pode
estar sendo questionado, segue abaixo transcrita:
Baseando-se no Novo Acordo Ortográfico, analise as afirmativas das sentenças,

identifique as verdadeiras e as falsas quanto às regras. Assinale a sequência
adequada.
I. Não recebem acento agudo as palavras paroxítonas cujas vogais tônicas i /
u são precedidas de ditongo como em feiura e baiuca.
II. Será mantida acentuação nas palavras oxítonas que apresentam ditongo
aberto, como: anéis, ilhéu, herói.
III. Não se emprega o acento circunflexo nas paroxítonas de hiatos em ee / oo.
IV. As palavras paroxítonas de ditongo aberto ei / oi perdem acentuação
gráfica.
V. Continuam acentuadas graficamente as palavras: pólo, pára, pêlo, péla por
serem paroxítonas de acento diferencial.

Nesta questão não há ambiguidade. O enunciado solicita que o candidato julgue as
afirmativas e assinale aquela que contenha a sequência adequada. A questão possui 5
afirmativas. A afirmativa I, relativa à vogal “u”, reproduzida acima está correta, pois, de
acordo com o Novo Acordo Ortográfico, perdeu-se o acento das vogais átonas “i” e “u” de
palavras paroxítonas, quando precedidas de ditongos, conforme o exemplo dado na
afirmativa: fei-u-ra, bai-u-ca. O “i” e o “u”, apesar de formarem um hiato, não são
acentuados. As demais afirmativas estão todas corretas, com base no Novo Acordo
Ortográfico.

2. Questões com alternativas iguais: não foi localizada nenhuma questão com
alternativas iguais. A questão que pode estar sendo questionada é a questão de
número 11, cuja diferença entre as alternativas é muito sutil, conforme destacado nas
afirmativas transcritas abaixo, que compõem a questão de número 11 sobre a lírica
trovadoresca.
o eu lírico feminino reclama, ou canta o distanciamento social do ser amado, marca da
vassalagem amorosa das cantigas de amigo trovadorescas.
o eu lírico feminino reclama, ou canta o distanciamento social do ser amado, marca da
vassalagem amorosa das cantigas de amor trovadorescas.

3. Questões com duas alternativas corretas: todas as questões da prova contêm apenas uma única alternativa correta.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: BRUNO AURELIANO SOARES/ 1ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e alega que o resultado não corresponde a sua preparação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.
Quando a seu resultado individual, após análise da comissão, verificou-se que o candidato não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual
deverá ser mantido o seu resultado.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: CAMILA VASCONCELOS SOUZA FERREIRA / 4ª GRE – POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, não sendo devido o
aumento da nota requerido.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: CAMILLY DA SILVA GOMES /3° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) alega que o resultado não corresponde com os seus esforços e solicita revisão da pontuação.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a
alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: CARLOS ANDRÉ F. DE SÁ /7ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período
determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA
MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: CARLOS ANTÔNIO DAMÁZIO DA SILVA / 2ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O aluno pede revisão da sua nota por não concordar com a nota divulgada.
Análise e decisão: Refeita a correção, o aluno teve sua nota alterada apenas pela pontuação equivalente as questões 17 e 18, sendo considerado deferido o recurso.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: CARLOS DANIEL VICENTE DE SOUZA /1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: CARLOS DANIEL HENRIQUE DE SOUSA / 2ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: O aluno pede revisão da correção da prova.
Análise e decisão: Refeita a correção, o aluno teve sua nota alterada apenas pela pontuação equivalente as questões 17 e 18, sendo considerado deferido esta parte
do recurso.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: CAIZA LAYLA GOMES FERREIRA/5ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período
determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA
MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: CRISLEY VENÂNCIO MARQUES / 4ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(A) candidato(a) alega circunstâncias problemáticas durante o ano de 2017 que prejudicaram seus resultados, como também questiona o critério de
classificação e solicitando a revisão de nota.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que os argumentos da candidata não consistiam em qualquer erro referente ao processo de seleção
conduzido pela comissão. Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência,
segunda etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser
indeferido quanto a esse quesito.. A respeito da solicitação de revisão de nota foi feita uma reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota
no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: CRISLAYNE GOMES LIMA/ 4ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Em relação a questão 48, a alternativa correta é a C, pois no primeiro e no quarto caso
se usa o pronome objeto indireto de terceira pessoa singular, considerando o fato que estamos numa situação formal. No segundo, terceiro e quarto caso, o
sujeito está na primeira pessoa, portanto se faz o uso correto de ME. No último caso se fala de uma terceira pessoa singular que exige o uso do pronome LE
Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será
divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: DANIEL ALENCAR FERNANDES DA SILVA /6° GRE- ARG
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega que as notas da primeira fase estão incorretas.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que o candidato não apresentou argumentos para revisão da nota, recorrendo do resultado da primeira
etapa. Dessa forma, não é possível na atual fase alterar as notas da primeira etapa.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: DANYEL ANDERSON D. DE AGUIAR /1ª GRE- ESP

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: DAVI RAMOS DE ASSIS /1ª GRE- ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sobre a
questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão com a alternativa C, é importante ressaltar que Buenas noches se usa no momento de
escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Acerca da questão de número 43, a alternativa correta é a B, pois, segundo a Nueva
Gramática de la lengua española da RAE, HAY se utiliza ao lado de artigos indefinidos e numerais quando a frase começa por preposição. Analisando a questão
percebemos que no primeiro e no segundo caso encontramos “En la calle.....” e “en la de mi amigo”. Seguindo a regra anteriormente citada, em ambos os casos,
a resposta correta é HAY. No terceiro caso o sujeito da frase é “una tienda de ropa” que possui (tiene) un escaparate ( vitrine). Sua nota estará disponível no
resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: DAVID DOS SANTOS FARIAS / 4ª GRE – ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de
acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: DAVIS ANDERSON PINHEIRO DA SILVA/ 13º GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e questiona o critério de classificação
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: DAYANE DE SOUSA PEREIRA SILVA / 1ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: O candidato sustenta que as notas da 1° etapa não correspondem às suas notas, alegando erro.

Análise e decisão: As razões apresentadas pelo candidato não merecem prosperar. Será considerado para os fins de seleção, as notas apresentadas na primeira
etapa do certame, através de declaração devidamente assinada e carimbada pela escola. Não será aceito documento posterior fora do prazo estipulado para tal.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: DÉBORA KÉSIA GOMES/3° GRE- ARG
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e questiona o critério de classificação
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: DIEGO MAURÍCIO DA SILVA DIOGO / 1ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado preliminar publicado, sendo
devida a alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: DIEGO MEDEIROS DANTAS/ 4ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Sobre a questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão a alternativa C, é
importante ressaltar que Buenas noches se usa no momento de escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Acerca da questão 24,
a alternativa correta C, pois as outras alternativas contêm erros ortográficos e de pontuação. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas
durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do
Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: EDSON LUIS LIMA SILVA /2° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O candidato alega circunstâncias problemáticas durante o ano de 2017 que prejudicaram seus resultados.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que os argumentos do candidato não consistiam em qualquer erro referente ao processo de seleção
conduzido pela comissão.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: EIK CAINÃ DE SOUSA SANTOS / 8ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: O aluno alega que se sentiu prejudicado durante a prova de Português por conter um erro na diagramação onde não contava da opção E no gabarito.
Análise e decisão: As questões com gabarito E foram anuladas e a pontuação foi colocada para todos os alunos afim de não prejudicá-los.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ELAINE YASMIN DE SOUSA SILVA / 11° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: ELIDA ISABELLE PATRICIO DA SILVA/ 14 GRE- ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Após reanálise, a comissão verificou que o critério de desempate fora devidamente observado, que para o caso da Argentina seria maior média nas notas em
Língua Portuguesa (ano 2017).
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: ELIDIANE LUCENA LARANJEIRAS / 1ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: A aluna alega que as questões 17 e 18 da prova de Inglês estão com as respostas erradas no gabarito.
Análise e decisão: Após verificação com o gabarito exposto, compreendemos que realmente foi cometido um equívoco, quando a resposta da questão 17 deveria
ser b) France e a questão 18 deveria ter no gabarito a resposta c) He made importante discoveries in Biology and Chemistry. Desta forma, foi feita a
recontagem das provas, dando a pontuação equivalente as presentes questões e sendo considerado deferido o recurso.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ELLEN EDUARDA FRANÇA SILVA MEDEIROS / 4ª GRE – ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de
acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ELTON GONÇALVES DE OLIVEIRA\ 10ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado preliminar publicado, sendo
devida a alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: EMILLY FRANCINNY CHAGAS DE OLIVEIRA /1° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: A candidata alega que o resultado não corresponde com sua dedicação e solicita nova correção da prova.

Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: EMILLY SOUSA DO NASCIMENTO /4ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação, e solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência,
segunda etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo esse apontamento
do recurso ser indeferido. Em resposta ao apontamento do gabarito, esclareceremos que a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período
determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA
MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: EMILY NYCOLE ALVES DE SOUSA / 1ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação, alega que as questões 17 e 18 da prova de Inglês estão com as respostas erradas no gabarito e
solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Critério de classificação:
Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa forma na
presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.
Questões 17 e 18 e revisão de nota:
Após verificação com o gabarito exposto, compreendemos que realmente foi cometido um equívoco, quando a resposta da questão 17 deveria ser b) France e a questão
18 deveria ter no gabarito a resposta c) He made importante discoveries in Biology and Chemistry. Desta forma, foi feita a recontagem das provas, dando a
pontuação equivalente as presentes questões e sendo considerado deferida esta parte do recurso.
A respeito da solicitação de revisão de nota foi feita uma reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado
publicado, sendo devida a alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: EMANUEL FERREIRA LIMA DE MIRANDA / 1ª GRE - ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de
acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: EVA PRISCYLA MARTINS DOS SANTOS / 8ª GRE – ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de
acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: EVELLYN GISLAINE ALVES DA SILVA / 7° GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: FABIOLA RAISSA ALMEIDA DANTAS/ 4ª GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a alteração da
nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso PARCIALMENTE DEFERIDO

CANDIDATO: FABIANO NÓBREGA DE FARIAS/ 13º GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e questiona o critério de classificação
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: FELIPE CUSTÓDIO VIRGOLINO DA COSTA / 1ª GRE-CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido. Após
reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a alteração da nota, conforme
disponibilizado no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: FILIPE DE OLIVEIRA BARBOSA / 5° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O candidato alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e questiona o critério de classificação
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final consiste na soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: FERNANDA DUARTE DA SILVA / 4ª GRE – POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, não sendo devido o
aumento da nota requerido.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: FLÁVIO MULLER B. FILHO / 2ª GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: GABRIEL DA SILVA ALVES / 10ª GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: GABRIEL SILVA DE SOUSA/ 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES/ 2ª GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação
constantes no edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção.
Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: GEOVANI KLINSMANN GUIMARÃES CARNEIRO /1ª GRE- ESP

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.

Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: GEISYANA MARTINS DOS ANJOS / 1ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: A aluna alega que as questões 17,18 e 29 da prova de Inglês estão com as respostas erradas no gabarito.
Análise e decisão: Após verificação com o gabarito exposto, compreendemos que realmente foi cometido um equívoco, quando a resposta da questão 17 deveria
ser b) France e a questão 18 deveria ter no gabarito a resposta c) He made importante discoveries in Biology and Chemistry. Desta forma, foi feita a
recontagem das provas, dando a pontuação equivalente as presentes questões e sendo considerado deferido o recurso.
Já o recurso sobre a questão 29, indeferimos o recurso, já que o sentido de can’t stand é “do not tolerate”, ou seja, resposta B como divulgada em gabarito.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: GUILBERT FAGUNDES DE J. CÃNDIDO/ 1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: GUSTAVO KELVIN DA COSTA MOURA/ 1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar,revisão de nota e questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final. Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de
proficiência, segunda etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: GUTEMBERG SOARES BARBOSA / 11° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: HUMBERTO MATEUS SILVA DE BRITO/ 2ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES:O (a) candidato(a) alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.

Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: IASMIN VIEIRA ALVES /1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: IASMIN ARAÚJO DE OLIVEIRA/ 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: IARLY DOS SANTOS / 3ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: IDONÉSIA MAQUELINE PEREIRA DA SILVA / 4° GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de
acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: IGOR DE ASSIS CHAGAS/ 10ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a
alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: ISAC LOPES DA SILVA / 1° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: INGRID VICTÓRIA MACÊDO CARNEIRO DA COSTA / 3° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: INGRYDY KAUANNY PAULINO DA SILVA/ 11ª GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba
(instituição organizadora da elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de
algumas questões na divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame
foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quarta-feira, dia 20 de junho de 2018 no
site do Programa GIRA MUNDO. Sobre a questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão com a alternativa C, é importante ressaltar
que Buenas noches se usa no momento de escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do
certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de
2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: IRES VITORIANO DOS SANTOS / 1ª GRE – ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de
acordo com o gabarito oficial que será divulgado nestaquinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ISMAEL LAURINDO B. LUCENA/ 11ª GRE - ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar.

Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba
(instituição organizadora da elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas
questões na divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas
durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quarta-feira, dia 20 de junho de 2018 no site do Programa
GIRA MUNDO. Sobre a questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão com a alternativa C, é importante ressaltar que Buenas noches se
usa no momento de escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas
durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa
GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ / 8ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido. A
respeito da solicitação de revisão de nota, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo
devida a alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: JANAÍNA DE SOUZA PEREIRA / 14ª GRE – ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido. Prezado
(a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e correção das provas de
Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as
questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito
oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: JANNILLY MARIA FREIRE DA SILVA/ 1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período
determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA
MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: JAKELINE DANTAS COSTA / 7° GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e questiona o critério de classificação
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: JEFFERSON PESSOA DE LIMA / 1ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: O aluno alega que as questões 17 e 18 da prova de Inglês estão com as respostas erradas no gabarito.

Análise e decisão: Após verificação com o gabarito exposto, compreendemos que realmente foi cometido um equívoco, quando a resposta da questão 17 deveria
ser b) France e a questão 18 deveria ter no gabarito a resposta c) He made importante discoveries in Biology and Chemistry. Desta forma, foi feita a
recontagem das provas, dando a pontuação equivalente as presentes questões e sendo considerado deferido o recurso.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: JHEINY KELLY DA SILVA RAMOS/1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sobre a
questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão com a alternativa C, é importante ressaltar que Buenas noches se usa no momento de
escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Acerca da questão de número 43, a alternativa correta é a B, pois, segundo a Nueva
Gramática de la lengua española da RAE, HAY se utiliza ao lado de artigos indefinidos e numerais quando a frase começa por preposição. Analisando a questão
percebemos que no primeiro e no segundo caso encontramos “En la calle.....” e “en la de mi amigo”. Seguindo a regra anteriormente citada, em ambos os casos,
a resposta correta é HAY. No terceiro caso o sujeito da frase é “una tienda de ropa” que possui (tiene) un escaparate ( vitrine). Sua nota estará disponível no
resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: JOANNA VITHORIA DA SILVA BRITO / 3° GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de
acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: JOÃO LUCAS ALMEIDA SILVA/ 4ª GRE- POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: JOÃO JUSTINO SOUZA DA SILVA NETO/4ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.

Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: JOÃO VICTOR DOS SANTOS GOMES / 2ª GRE – POR
ALEGAÇÕES: O (A) candidato (a) alega melhor preparação que a candidato(a) classificado (a) dentre as vagas, em razão de ter obtido uma nota maior na
proficiência, segunda fase do processo seletivo.

Análise e decisão: As razões recursais apresentadas pelo(a) candidato(a) não merecem acolhimento. Conforme previsto em edital de seleção, a classificação dos
candidatos se daria considerando a soma das notas referentes as duas etapas, não apenas a segunda.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: JOÃO VICTOR NASCIMENTO DE SOUSA/14° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e questiona o critério de classificação
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: JÓBSON OLIVEIRA GARCIA / 4ª GRE – POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: JÔNATHAS BARBOSA DE OLIVEIRA / 3ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: JOHNE FRANCO DA SILVA/ 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado

para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: JORGE SOARES DA SILVA / 1ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: O aluno alega que as questões 17 e 18 da prova de Inglês estão com as respostas erradas no gabarito.
Análise e decisão: Após verificação com o gabarito exposto, compreendemos que realmente foi cometido um equívoco, quando a resposta da questão 17 deveria
ser b) France e a questão 18 deveria ter no gabarito a resposta c) He made importante discoveries in Biology and Chemistry. Desta forma, foi feita a
recontagem das provas, dando a pontuação equivalente as presentes questões e sendo considerado deferido o recurso.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: JOSÉ MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS / 2° GRE – POR
ALEGAÇÕES: A candidata alega circunstâncias problemáticas durante o ano de 2017 que prejudicaram seus resultados.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que os argumentos da candidata não consistiam em qualquer erro referente ao processo de seleção
conduzido pela comissão.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: JOSÉ RIAN SILVA COSTA/ 4ªGRE- POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, não sendo devido o
aumento da nota.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: JOSÉ JÚNIOR FREIRES HENRIQUES / 1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Em relação a questão de número 14, a alternativa correta é a A, pois o som LL
corresponde à aproximadamente palatal LH. As alternativas B e C corresponde ao sonido fricativo-pós-alveolar surdo, enquanto alternativa D corresponde ao
sonido fricativo-pós-alveolar sonoro. É impossível a confusão com sonido de outras variantes do espanhol. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame
foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018
no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: JOYCE RUANA SILVEIRA DE ARAÚJO/ 8ª GRE- ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.

Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: JOYCE GABRIELLY AZEVEDO FERNANDES/ 4ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na
divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Em relação a questão 48, a alternativa correta é a C, pois no primeiro e no
quarto caso se usa o pronome objeto indireto de terceira pessoa singular, considerando o fato que estamos numa situação formal. No segundo, terceiro e
quarto caso, o sujeito está na primeira pessoa, portanto se faz o uso correto de ME. No último caso se fala de uma terceira pessoa singular que exige o uso do
pronome LE Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito
oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: JOICY RAISSA PONTES CIPRIANO/ 4ª GRE- ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Em relação a questão 48, a alternativa correta é a C, pois no primeiro e no quarto caso
se usa o pronome objeto indireto de terceira pessoa singular, considerando o fato que estamos numa situação formal. No segundo, terceiro e quarto caso, o
sujeito está na primeira pessoa, portanto se faz o uso correto de ME. No último caso se fala de uma terceira pessoa singular que exige o uso do pronome LE
Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será
divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: JUAN CARLOS MARTINS DA SILVA/ 1ª GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sobre a
questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão com a alternativa C, é importante ressaltar que Buenas noches se usa no momento de
escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Acerca da questão de número 43, a alternativa correta é a B, pois, segundo a Nueva
Gramática de la lengua española da RAE, HAY se utiliza ao lado de artigos indefinidos e numerais quando a frase começa por preposição. Analisando a questão
percebemos que no primeiro e no segundo caso encontramos “En la calle.....” e “en la de mi amigo”. Seguindo a regra anteriormente citada, em ambos os casos,
a resposta correta é HAY. No terceiro caso o sujeito da frase é “una tienda de ropa” que possui (tiene) un escaparate ( vitrine). Sua nota estará disponível no
resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: JUAN VICTOR SOUZA FERREIRA MARTINS / 1ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O candidato sustenta que as notas da 1° etapa não correspondem às suas notas, alegando erro.

Análise e decisão: As razões apresentadas pelo candidato não merecem prosperar. Será considerado para os fins de seleção, as notas apresentadas na primeira etapa do
certame, através de declaração devidamente assinada e carimbada pela escola. Não será aceito documento posterior fora do prazo estipulado para tal.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: JÚLIA VITÓRIA QUEIROZ DA SILVA\ 1ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a
alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: KAIO CÉSAR DA SILVA SOARES / 2ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: A candidata alega circunstâncias problemáticas durante o ano de 2017 que prejudicaram seus resultados.

Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que os argumentos da candidata não consistiam em qualquer erro referente ao processo de seleção
conduzido pela comissão.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: KALINE DOS SANTOS GALDINO /1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na
divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas
durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do
Programa GIRA MUNDO. Acerca da questão de número 43, a alternativa correta é a B, pois, segundo a Nueva Gramática de la lengua española da RAE,
HAY se utiliza ao lado de artigos indefinidos e numerais quando a frase começa por preposição. Analisando a questão percebemos que no primeiro e no
segundo caso encontramos “En la calle...” e “en la de mi amigo”. Seguindo a regra anteriormente citada, em ambos os casos, a resposta correta é HAY. No
terceiro caso o sujeito da frase é “una tienda de ropa” que possui (tiene) un escaparate (vitrine). Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS / 5° GRE - ARG
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado.
Análise e decisão: Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de
acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: KARLA FERNANDA REGIS/ 3ª GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O (A) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a
alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: KAWANY MARQUES DOS SANTOS ARAÚJO/ 1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Em relação a questão 43, a alternativa correta é a B. Segundo a Nueva Gramática de la lengua
española da RAE, HAY se utiliza ao lado de artigos indefinidos e numerais quando a frase começa por preposição. Analisando a questão percebemos que no
primeiro e no segundo caso encontramos “En la calle.....” e “em la de mi amigo”. Seguindo a regra anteriormente citada, em ambos os casos, a resposta correta é
HAY. No terceiro caso o sujeito da frase é “una tienda de ropa” que possui ( tiene) un escaparate ( vitrine).Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame
foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no
site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: KELYA DA SILVA BORGES/3° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: KENEDY GONÇALO DE LIMA / 3° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado.
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: KEVEN PEREIRA DE SOUZA / 3ª GRE - ARG
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: LAÊNIO FERNANDES DE QUEIROGA /10° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega estar surpreso quanto ao resultado, solicitando nova correção da prova.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que o candidato não auferiu pontuação suficiente para classificação, uma vez que foi verificado que não
houve equívoco na correção,motivo pelo qual deverá ser mantido o seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: LARA BIANCA PINHEIRO GOMES / 8ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.

Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido. Em
resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e correção das provas de
Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as
questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito
oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.
Resultado: Recurso  DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: LAVÍNIA HANNA CABRAL NASCIMENTO / 1° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: A candidata alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e sustenta que as notas da primeira etapa não foram levadas em
consideração.
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final consiste na soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: LEANDESON PINHEIRO SANTOS DE ARAÚJO / 2° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita a anulação do processo seletivo.
Análise e decisão: A comissão de seleção analisou as alegações do candidato e verificou-se que os argumentos do candidato não consistiam em qualquer erro
referente ao processo de seleção conduzido pela comissão, devendo o recurso ser indeferido.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: LÍVIA EMANUELLY ARAÚJO OLÍMPIO / 10° GRE - ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso,
de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA / 1° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e alega que as questões 17, 18 e 27 da prova de Inglês estão com as respostas erradas no
gabarito.
Análise e decisão: Quanto ao critério de classificação:
Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa forma,
na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo esta parte do recurso ser indeferido.
Quanto as questões 17, 18 e 27 da prova de Inglês:
Após verificação com o gabarito exposto, compreendemos que realmente foi cometido um equívoco, quando a resposta da questão 17 deveria ser b) France e a
questão 18 deveria ter no gabarito a resposta c) He made importante discoveries in Biology and Chemistry. Desta forma, foi feita a recontagem das provas, dando a
pontuação equivalente as presentes questões e sendo considerado deferida esta parte recurso.
Na questão 27, temos um caso de possessivo com a expressão “owner’s expense” onde a palavra expense é um substantivo (sob a responsabilidade do dono), ou seja,
resposta correta é a mesma do gabarito c) A noun.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE.

CANDIDATO: LUCAS FERREIRA GOMES/ 1ª GRE- ESP

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período
determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA
MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: LUCAS GOMES SOARES/ 1ª GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que
será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: LUCIANA ERICA VICENTE CORDEIRO/ 11ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: LUIS EDUARDO SILVA SANTOS/ 3ª GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado.
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: LUIZ GOMES DOS SANTOS JÚNIOR /11ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação, e solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência,
segunda etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo esse
apontamento do recurso ser indeferido. Em resposta, ao apontamento do gabarito, esclareceremos que em resposta aos recursos interpostos, a Universidade
Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado
um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as
provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia
21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: MARCELLA DA SILVA ALVES / 1ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação , alega que as questões 17 e 18 da prova de Inglês estão com as respostas erradas no gabarito e
solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Critério de classificação:
Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa forma,
na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.
Questões 17 e 18 e revisão de nota:
Após verificação com o gabarito exposto, compreendemos que realmente foi cometido um equívoco, quando a resposta da questão 17 deveria ser b) France e a
questão 18 deveria ter no gabarito a resposta c) He made importante discoveries in Biology and Chemistry. Desta forma, foi feita a recontagem das provas, dando a
pontuação equivalente as presentes questões e sendo considerado deferido esta parte do recurso.
A respeito da solicitação de revisão de nota, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo
devida a alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: MARCELLI ARAÚJO DO NASCIMENTO/ 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: MARCELLY BEATRIZ DANTAS FONSECA / 1° GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: MARIA ALYCE RODRIGUES DE BRITO SILVA/ 1ª GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado.
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: MARIA APARECIDA DE ANDRADE MARINHO/11° GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: MARIA BIANCA HENRIQUE DE SOUZA/12° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: A candidata alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: MARIA CLARA TEIXEIRA DA SILVA/ GRE 1° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: A candidata solicita acesso à prova, bem como aos gabaritos oficiais.
Análise e decisão: A comissão de seleção analisou as razões apresentadas pela candidata, decidindo pelo deferimento do pedido.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: MARIA EDUARDA GOUVEIA DE OLIVEIRA/12° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e questiona o critério de classificação
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: MARIA GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA/ 11ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: MARIA RITA DA CRUZ BATISTA / 3º GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e questiona o critério de classificação
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: MARIANA MARCELINO DO NASCIMENTO / 1ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: A aluna pede recontagem da prova por não concordar com a nota divulgada.

Refeita a correção, o aluno teve sua nota alterada apenas pela pontuação equivalente as questões 17 e 18, sendo considerado deferido esta parte do recurso.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: MARINA SANTOS BURGOS /1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período
determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA
MUNDO. Sobre a questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão com a alternativa C, é importante ressaltar que Buenas noches se
usa no momento de escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: MARIENE DE LOURDES CASTRO MEIRELES RIBEIRO /1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: MATEUS FELIPE DOS SANTOS ANDRADE / 2° GRE – POR
ALEGAÇÕES: A candidata alega circunstâncias problemáticas durante o ano de 2017 que prejudicaram seus resultados.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que os argumentos da candidata não consistiam em qualquer erro referente ao processo de seleção
conduzido pela comissão.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: MATHEUS COSTA DA SILVA / 4ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido. A
respeito da solicitação de revisão de nota foi feita uma reanálise. A comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o
resultado publicado, sendo devida a alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: MATHEUS SANTOS MARINHO DA SILVA / 1ªGRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado

para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: MATHEUS FELLIPE DOS SANTOS LIMA /4ª GRE- ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO:MATEUS MOURA FERREIRA/ 13ª GRE- POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: MAYLKON MAIA NUNES MACHADO /1° GRE -CAN
ALEGAÇÕES: O candidato alega que o resultado não condiz com sua preparação, solicita subsidiariamente remanejamento para vagas de outra gerência e alega que as
questões 17 e 18 da prova de Inglês estão com as respostas erradas no gabarito.
Análise e decisão: Pedido de remanejamento:
Quanto ao pedido de remanejamento, o edital é claro ao mencionar que o remanejamento só ocorrerá por falta de participantes habilitados e/ou desistência.
Questões 17 e 18:
Após verificação com o gabarito exposto, compreendemos que realmente foi cometido um equívoco, quando a resposta da questão 17 deveria ser b) France e a
questão 18 deveria ter no gabarito a resposta c) He made importante discoveries in Biology and Chemistry. Desta forma, foi feita a recontagem das provas, dando a
pontuação equivalente as presentes questões e sendo considerado deferida esta parte do recurso.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: MELQUIZEDEQUE JOÃO DA SILVA / 1° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: NAYARA PEREIRA DA SILVA\ 1ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a
alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final

Resultado: Recurso PARCIALMENTE DEFERIDO

CANDIDATO: NOEMI DE LIMA BRANT / 1ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido. A
respeito da solicitação de revisão de nota foi feita uma reanálise. A comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado
publicado, sendo devida a alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: NOÊMIA MELL SOUZA LEANDRO/ 1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: NÚBIA DOS SANTOS SILVA/ 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES GOMES / 7ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido. A
respeito da solicitação de revisão de nota foi feita uma reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado
publicado, sendo devida a alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.

Resultado: Recurso PARCIALMENTE DEFERIDO

CANDIDATO: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DO NASCIMENTO /1° GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega surpresa quanto ao resultado, solicitando revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a
alteração da nota, conforme disponibilizado no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: QUÉREN JESUS FURTADO (10° GRE) - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a
alteração da nota requerido, conforme disponibilizado no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: RAIANE CAVALCANTE BEZERRA / 5ª GRE – ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita alteração do nome da escola.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão efetuou a devida mudança no nome da escola.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: RAÍVSON DIOGO FELIX FERNANDES / 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: RAYSSA TRINDADE RODRIGUES / 1° GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: RAYSSA KELLEN SILVA CARDOSO/ 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a),conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de
classificação constantes no edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão
de seleção. Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa.
Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo esse apontamento do recurso ser
indeferido. Em resposta aos recursos interpostos do gabarito preliminar, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e
correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar,
especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso,
de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no
resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: REGIANE LUCENA DO NASCIMENTO/ 5ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação, e solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência,
segunda etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo esse apontamento
do recurso ser indeferido. Em resposta ao apontamento do gabarito, esclareceremos que a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período
determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA
MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: RICARDO PEDRO DA SILVA / 14° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado.
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: RITA DE CÁSSIA ALVES DA SILVA / 11° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: RHENNESON LUCAS VALENTIM GOMES/ 1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: RÔNALD DE ASSIS RAIMUNDO / 2ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: ROSEANA GARCIA DOS SANTOS SILVA / 1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.

Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: RYAN ALVES RODRIGUES DA SILVA / 3ª GRE – CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a
alteração da nota requerido, conforme disponibilizado no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: RYAN LUCAS DIAS NEVES/ 1ª GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial
que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: SAMARA ARRUDA RODRIGUES/ 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: SAMUEL AMARO DE OLIVEIRA / 1ª GRE - Portugal

ALEGAÇÕES: O aluno alega que se sentiu prejudicado durante a prova de Português por conter um erro na diagramação onde não contava da opção E no
gabarito.
Análise e decisão: As questões com gabarito E foram anuladas e a pontuação foi colocada para todos os alunos afim de não prejudicá-los.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: SIDNEY LEONARDO DE SOUZA/ 3ª GRE- ESP

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na
divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas
durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do
Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: SILVANA PEDROSA LIMA / 10ª GRE – ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido. Prezado
(a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e correção das provas de
Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as
questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito
oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: SUELLEN SOARES FERREIRA DO Ó / 1ª GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e questiona o critério de classificação
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: SUSANNE RAMIRO DOS SANTOS / 2° GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: TÂMILY LORENA DE LIMA OLIVEIRA / 3ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: THAÍS CRISTINY SOUZA SOARES/1ª GRE- ARG
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.

Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sobre a
questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão com a alternativa C, é importante ressaltar que Buenas noches se usa no momento de
escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Acerca da questão de número 43, a alternativa correta é a B, pois, segundo a Nueva
Gramática de la lengua española da RAE, HAY se utiliza ao lado de artigos indefinidos e numerais quando a frase começa por preposição. Analisando a questão
percebemos que no primeiro e no segundo caso encontramos “En la calle.....” e “en la de mi amigo”. Seguindo a regra anteriormente citada, em ambos os casos,
a resposta correta é HAY. No terceiro caso o sujeito da frase é “una tienda de ropa” que possui (tiene) un escaparate ( vitrine). Sua nota estará disponível no
resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: THAYNARA COSTA PEREIRA/ 3ª GRE- ESP

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota
estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: TEREZA BEATRIZ VELOSO ANTONINO / 5ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(A) candidato(a) requer participação na avaliação psicossocial e questiona o critério de classificação .
Análise e decisão: Quanto ao requerimento de participação da terceira etapa do processo (avaliação psicossocial) a estudante em questão está apta a participar por se
encontrar na posição de suplência para o país de sua escolha, sendo DEFERIDO. Quanto ao critério de classificação, conforme edital que rege a presente seleção, a
nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à
comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser INDEFERIDO.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: VALÉRIA DA SILVA LIMA/ 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para
o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará
disponível no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: VITOR GABRIEL DA SILVA / 4ª GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido. Após
reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a alteração da nota requerido,
conforme disponibilizado no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: VITÓRIA DO NASCIMENTO FERNANDES / 2ª GRE – ESP
ALEGAÇÕES: O(A) candidato(a) alega circunstâncias problemáticas durante o ano de 2017 que prejudicaram seus resultados e solicitando a revisão de nota.

Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que os argumentos da candidata não consistiam em qualquer erro referente ao processo de seleção
conduzido pela comissão. Em resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o
recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará
disponível no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: VITÓRIA LUIZA DOS SANTOS COSTA / 8º GRE - CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e questiona o critério de classificação
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Ademais, de
acordo com o edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda etapa. Dessa
forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: VITÓRIA MARIA SANTANA DA SILVA /1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração,
aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito
preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado
para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sobre a
questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão com a alternativa C, é importante ressaltar que Buenas noches se usa no momento de
escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Acerca da questão de número 43, a alternativa correta é a B, pois, segundo a Nueva
Gramática de la lengua española da RAE, HAY se utiliza ao lado de artigos indefinidos e numerais quando a frase começa por preposição. Analisando a questão
percebemos que no primeiro e no segundo caso encontramos “En la calle.....” e “en la de mi amigo”. Seguindo a regra anteriormente citada, em ambos os casos, a
resposta correta é HAY. No terceiro caso o sujeito da frase é “una tienda de ropa” que possui (tiene) un escaparate ( vitrine). Sua nota estará disponível no
resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: WALESKA FLORÊNCIO DE MACEDO / 4ª GRE - ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultará da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação. Em resposta a revisão de notas os recursos
interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece
que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e
todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia
21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: WKELLYANNE BRUNA PEREIRA DOS SANTOS/2° GRE- ESP

ALEGAÇÕES: A candidata alega circunstâncias problemáticas durante o ano de 2017 que prejudicaram seus resultados.
Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que os argumentos da candidata não consistiam em qualquer erro referente ao processo de seleção
conduzido pela comissão.
Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: YASMIN DE OLIVEIRA XAVIER / 3ª GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega que as circunstâncias quando da realização da prova prejudicaram seu rendimento.

Análise e decisão: Após análise da comissão, verificou-se que a candidata não auferiu pontuação suficiente para classificação, motivo pelo qual deverá ser mantido o
seu resultado.
Resultado: Recurso  INDEFERIDO

CANDIDATO: YASMIM KELLY PEREIRA JORGE DA SILVA / 3ª GRE- CAN
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. Após reanálise, a
comissão verificou que o(a) candidato(a) não obteve a nota no exame de acordo com o resultado publicado, sendo devida a alteração da nota requerido, conforme
disponibilizado no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: YASMYM KETTLY DE ARAÚJO VILELA/ 3ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) alega prejuízo com a publicação do resultado preliminar retificado e solicita revisão da nota.
Análise e decisão: Conforme comunicado oficial, o resultado preliminar publicado no dia 11/06/2018 não correspondia com os critérios de classificação constantes no
edital de seleção, motivo pelo qual houve a publicação do resultado preliminar retificado, após análise e correção do erro pela comissão de seleção. No entanto, em
resposta a revisão de notas os recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da elaboração, aplicação e correção das provas de
Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as
questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito
oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.
Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: YLANNE MARQUES ARAÚJO/ 4ª GRE- POR
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) questiona o critério de classificação.
Análise e decisão: Conforme edital que rege a presente seleção, a nota final resultaria da soma do resultado da primeira etapa com o exame de proficiência, segunda
etapa. Dessa forma, na presente fase da seleção não é possível à comissão de seleção modificar os critérios de classificação, devendo o recurso ser indeferido.

Resultado: Recurso INDEFERIDO

CANDIDATO: YURI GABRIEL CAMPOS LIRA /11ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.

Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na divulgação
do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas durante o período
determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do Programa GIRA
MUNDO. Sobre a questão 15, a alternativa correta é a B, pois embora possa criar confusão com a alternativa C, é importante ressaltar que Buenas noches se
usa no momento de escuridão, em qualquer parte do globo, assim como confirmado pela ERA. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO PARCIALMENTE

CANDIDATO: YURICK TAVARES DA SILVA /1ª GRE- ESP
ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) solicita revisão do gabarito preliminar e revisão de nota.
Análise e decisão: Prezado (a) Candidato (a), em resposta aos recursos interpostos, a Universidade Estadual da Paraíba (instituição organizadora da
elaboração, aplicação e correção das provas de Língua Espanhola desse certame) esclarece que foi constatado um desajuste de algumas questões na
divulgação do gabarito preliminar, especificamente entre as questões 1-13, 28 e 32. Apuramos o ocorrido, e todas as provas do certame foram revisadas
durante o período determinado para o recurso, de acordo com o gabarito oficial que será divulgado nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018 no site do
Programa GIRA MUNDO. Sua nota estará disponível no resultado final.

Resultado: Recurso DEFERIDO

