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RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DOS CANDIDATOS JOSÉ
RAFAEL TARGINO DE OLIVEIRA E ALESSANDRA COSTA SOUSA

DEFERIDO:
CANDIDATO: JOSÉ RAFAEL TARGINO DE OLIVEIRA / 1ª GRE - CAN

ALEGAÇÕES: O aluno pede por recorreção de sua prova, por não concordar com sua nota.
Também fala sobre as questões 17 e 18.
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. Deferimos o recurso, recorrigindo todas as provas e dando a pontuação para
todos os candidatos que acertaram as mesmas.

Resultado: Recurso DEFERIDO

CANDIDATO: ALESSANDRA COSTA SOUSA / 10ª GRE - ARG

ALEGAÇÕES: O (a) candidato(a) questiona o critério de classificação, prejuízo com a
publicação do resultado preliminar retificado e pede revisão da pontuação.
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 divulgado no site do Programa
GIRA MUNDO. Quanto ao questionamento 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. 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. Sua nota está disponível no resultado final.

Resultado: Recurso PARCIALMENTE DEFERIDO

