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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - CE 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010 / 2015 / SGA 

/GCMC   

RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSAVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE, 
REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A PROVA PRÁTICA. 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURSO DE 

FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATÉUS-CE 

Aos 22 dias do mês de outubro de 2015, ás 08:00 horas, renuíram-se na sala de coordenação pedagógica na sede da 

UPA – Universidade Patativa do Assaré os membros da citada comissão para analisarem e avaliarem os recursos 

impetrados pelos candidatos do Curso de Formação da Guarda Civil Municipal de Cratéus-CE. A presente reunião, 

sob a coordenação do Diretor Presidente e membro da comissão, Professor Francisco Palacio Leite, teve inicio com a 

analise dos referidos recursos, os quais foram avaliados através das imagens do evento avaliatório tendo como base 

o texto recursal do candidato. Diante da complexidade de avaliar a disciplina “Prática de Defesa Pessoal com Tonfa” 

a comissão responsável pelo processo geral de avaliação resolveu reavaliar tal disciplina utilizando imagens e 

informações advindas dos recursos impetrados pelos candidatos. Após serem analisadas todas as imagens, a 

comissão resolveu despachar os pareceres abaixo: 

RECURSOS DEFERIDOS 

 

DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): GUSTAVO COSTA OLIVEIRA Nº DE INSC. 101143 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando as imagens detectou que: 
Na técnica de imobilização em chave (L) com tonfa o candidato realizou de maneira correta a técnica ensinada 
pelo instrutor do curso de formação, assim sendo lhe foi atribuído pela comissão a nota máxima no item (1,0); 
Na condução em chave (L) com tonfa a comissão verificou que o candidato Executou de maneira correta a técnica 
ensinada pelo instrutor atribuindo-lhe a nota máxima no item (1,0), passando o candidato a ter a nota – 10,0 na 
disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 10,0 NA DISCIPLINA. 

 

DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): KARYNE NAIARA MELO FERREIRA Nº DE INSC. 109990 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando o exercício realizado pela candidata detectou que a mesma executou corretamente o 
exercício obtendo (1,0) no item avalido. Passando a ter a nota – 10,0 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 10,0 NA DISCIPLINA. 
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DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO Nº DE INSC. 112612 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando as imagens detectou que: 
O candidato executou os movimentos corretamente por isso lhe foi atribuído nota máxima (1,0) no item. 
Passando o candidato a ter nota 10,0 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 10,0 NA DISCIPLINA. 
 

DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): PEDRO INÁCIO DA SILVA FILHO Nº DE INSC. 112359 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando as imagens detectou que: 
Na técnica de saque com tonfa o candidato executou de forma correta o exercício passando a obter (1,0) no item; 
Na técnica de imobilização em chave (L) com tonfa o candidato executou de forma correta o exercício conforme 
ensinou o instrutor passando assim a obter (1,0) no item; 
Na técnica de condução em chave (L) com tonfa o candidato executou de forma correta o exercício conforme 
ensinado pelo instrutor passando assim a obter (1,0) no item. Passando o candidato a ter a nota – 10,0 na 
disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 10,0 NA DISCIPLINA. 

 

DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): WESCLEY GOMES SOARES Nº DE INSC. 110743 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando as imagens detectou que o candidato executou de forma correta o exercício passando a 
obter (1,0) no item. Passando o candidato a ter a nota – 10,0 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 10,0 NA DISCIPLINA. 
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RECURSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE 

 

DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): EDMAR DE SOUSA MEDEIROS Nº DE INSC. 101465 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar parcialmente a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando as imagens detectou que: 
Na técnica de cotovelada o candidato não aplicou a postura correta não deixando o seu braço de ataque paralelo 
ao chão, ficando o mesmo com a nota (0,5) no tem;  
Na técnica de joelhada o candidato projetou o joelho em desequilíbrio ficando na ponta do pé de apoio, por isso 
lhe foi atribuído a nota (0,5) no item; 
Na técnica de imobilização de chave (L) com tonfa a comissão avaliou que o candidato realizou o exercício 
corretamente, por isso lhe foi atribuído a nota máxima (1,0) no item; 
Na técnica de condução deem chave (L) com tonfa a comissão reavaliou através das imagens que o candidato 
realizou de maneira correta o exercício, por isso lhe foi atribuído a nota máxima (1,0) ao item. Ficando assim o 
candidato com a nota – 9,0 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 9,0 NA DISCIPLINA. 
 

DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): ÉRICA BRUNA MIRANDA BONFIM Nº DE INSC. 107582 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar parcialmente a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

As notas das disciplinas práticas variam de Zero a 10(dez) conforme o Edital Nº 010/2015 / SGA / GCMC, podendo 
na avaliação o candidato receber notas entre zero e 1,0(um) por item de avaliação. Nada obriga que a nota seja 
com números inteiros. A agilidade faz parte da técnica correta. 
 Na técnica de soco, onde o avaliador retirou 0,5 ponto, a banca observou que a técnica foi executada 
corretamente e que houve por parte do avaliador desvio do ângulo de visão. 
Verificando as imagens percebe-se que na técnica da joelhada a candidata perdeu o equilíbrio e bem como deixou 
de projetar o joelho para frente.  
Pela analise da comissão com base nas imagens e no texto da recorrente, esta obteve nota – 9,5 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 9,5 NA DISCIPLINA. 
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DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): FRANCISCO EDVANDRO BERNARDINO DE CARVALHO Nº DE INSC. 101653 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar parcialmente a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisou as imagens detectou que: na técnica de soco direto o candidato executou parcialmente, 
permanecendo com a mesma nota no item – 0,5, por ter baixado a guarda da mão esquerda quando executou o 
exercício; 
Na técnica de mobilização em chave (L) com tonfa onde o candidato havia perdido 0,5, a comissão reavaliou e 
atribuiu ao candidato nota máxima no item (1,0) por ter avaliado que o candidato executou corretamente o 
exercício;  
Assim também a comissão procedeu na técnica de condução em chave (L) com tonfa atribuindo nota máxima (1,0) 
por ter o  candidato executado corretamente o exercício. Com o parecer da comissão o candidato ficou a com a 
nota – 9,5 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 9,5 NA DISCIPLINA. 
 

DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): JÉSSICA ALMEIDA BOMFIM Nº DE INSC. 100286 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar parcialmente a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando as imagens detectou que: 
Na técnica de soco a candidata executou o exercício sem a ação necessária para executa-lo, permanecendo com 
(0,5) no item; 
Na técnica de cotovelada a candidata realizou de forma correta o exercício passando a obter a nota (1,0) no item. 
Passando o candidato a ter a nota – 9,5 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 9,5 NA DISCIPLINA. 

 

DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): JOSÉ GUSTAVO ROSA DA COSTA Nº DE INSC. 103016 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar parcialmente a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisou as imagens e detectou que:  
Na técnica de soco direto o candidato baixou a guarda quando na execução do movimento permanecendo assim 
com (0,5) no item; 
Na técnica de cotovelada o candidato incorretamente baixou a guarda na execução do movimento permanecendo 
assim com a mesma pontuação (0,5) no item;  
Já na técnica de joelhada a comissão avaliou que o candidato realizou com perfeição o exercício, ficando o 
candidato com a nota (1,0) no item; 
Na técnica de giro vertical a comissão também atribuiu ao candidato nota máxima (1,0) no item, por ter 
comprovado a maneira correta de executar o exercício, ficando assim o candidato com a nota – 9,0 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 9,0 NA DISCIPLINA. 
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DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): MARIA EDUARDA SOARES MIGUEL SILVA Nº DE INSC. 101838 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar parcialmente a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando as imagens detectou que: 
Na técnica de soco direto a candidata executou corretamente o exercicio adquirindo a pontuação (1,0) no item; 
Na técnica de cotovelada a candidata não fez o giro do quadril conforme ensinou o instrutor por isso a candidata 
permanece com a (0,5) no item; 
Na técnica de imobilização em Chave (L) com tonfa a candidata realizou corretamente o exercício por isso lhe foi 
atribuído (1,0) no item; 
Na técnica de condução em Chave (L) com tonfa a candidata realizou de forma correta o exercício por isso lhe foi 
atribuído (1,0) no item. Passando a candidata a ter a nota – 9,5 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 9,5 NA DISCIPLINA. 
 

DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): RONEIDE RESENDE MARQUES PEREIRA Nº DE INSC.109427 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu acatar parcialmente a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando as imagens detectou que: 
Na técnica de soco o candidato executou corretamente o exercício passando a obter (1,0) no item; 
Na técnica de cotovelada o candidato não projetou o cotovelo de baixo para cima permanecendo com (0,5) no 
item. Passando o candidato a ter a nota – 9,5 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PASSA A TER 9,5 NA DISCIPLINA. 
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RECURSOS INDEFERIDOS 

 
DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): ABEL HELDER DA SILVA CAMELO Nº DE INSC. 111400 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão esclarece que cada item avaliado na disciplina pratica lhe é atribuído nota de 0 a 1,0 ponto, e que a 
nota máxima atribuída a disciplina varia de 0 a 10,0 pontos. Assim sendo a comissão indefere o recurso do 
candidato por o mesmo não ter aplicado a postura correta na execução do exercício, deixando seu braço de 
ataque paralelo ao chão. Permanecendo o candidato com a mesma nota – 9,5 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PERMANECE COM 9,5 NA DISCIPLINA. 

 
DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): AMANDA XIMENES DE SOUSA  Nº DE INSC. 102680 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando as imagens verificou que o candidato realizou o exercício de maneira incorreta na prática 
da cotovelada baixando a guarda. Permanecendo o candidato com a mesma nota – 9,5 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PERMANECE COM 9,5 NA DISCIPLINA. 

 
DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): ANTONIA MARILENE VIEIRA BARBOSA Nº DE INSC. 107531 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A candidata obteve somente 0,5 na técnica de imobilização em chave (L) com tonfa. Pois executou parcialmente a 
técnica. No vídeo da filmagem da execução dos movimentos no dia da avaliação verificou-se que a candidata não 
aplicou a imobilização de forma rápida e em um movimento só, parando em frente ao adversário de maneira 
displicente.  
A candidata permanece com a mesma nota – 9,5 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PERMANECE COM 9,5 NA DISCIPLINA. 
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DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): JOSÉ FELIPE DE ARAÚJO NETO Nº DE INSC. 109455 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão avaliou com base na filmagem da execução dos movimentos que o candidato apresentou desequilíbrio 
na execução, projetando o joelho lateralmente da direita para esquerda. Ficando o candidato prejudicado e 
permanecendo com a mesma nota – 9,5 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PERMANECE COM 9,5 NA DISCIPLINA. 

 
DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): LEANDRO SOARES VIANA Nº DE INSC. 110786 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão analisando as imagens detectou que: 
Na técnica de cotovelada o candidato baixou a guarda no momento da execução do exercício permanecendo com 
a mesma pontuação (0,5) no item; 
Na técnica de joelhada o candidato executou o movimento sem o equilíbrio necessário e abriu a guarda durante o 
movimento permanecendo, portanto com a nota (0,5) no item. Continua o candidato com a nota – 9,0 na 
disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PERMANECE COM 9,0 NA DISCIPLINA. 

 
DEFESA PESSOAL COM UTILIZAÇÃO DE TONFA 

CANDIDATO (A): PAULO VICTOR MARTINS DE SOUZA Nº DE INSC. 109934 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da Prova Prática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelo (a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

A comissão avaliou que na técnica de cotovelada o candidato fez parcialmente correto, obtendo 0,5. Ele não 
aplicou a postura correta não deixando seu braço de ataque paralelo ao chão, como ensinado pelo instrutor 
durante a formação, permanecendo o candidato com a mesma nota – 9,5 na disciplina. 
 

CONCLUSÃO: O CANDIDATO PERMANECE COM 9,5 NA DISCIPLINA. 

 
Juazeiro do Norte – CE, 22 de outubro de 2015. 


