
 
 
 
 
 

1 
 

 

 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

EDITAL 001/2016 

 
 

RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR 
CANDIDATOS, QUANTO AO RESULTADO PARCIAL DA PROVA OBJETIVA. 

 
 

RECURSOS INDEFERIDOS 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): ALINE CASSIMIRO DE ARAÚJO CARGO: ADMINISTRAÇÃO Nº DE INSC: 2017693 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do seu cartão resposta. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato fez nova leitura do Cartão Resposta e constatou a veracidade do resultado inicial. O candidato obteve um 
total de 16 acertos, sendo 04 Língua Portuguesa e 12 Específicas. Para tanto, de acordo com o Item 7 – DA 
CLASSIFICAÇÃO subitem 7.2 do Edital nº 001/2016 que rege o Processo Seletivo, o critério de classificação: 
7 – DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1 A nota final será obtida somando-se a nota das provas de Língua Portuguesa e de Conhecimentos Específicos, 

podendo atingir até 30 pontos. 

7.2 Estarão desclassificados os candidatos que não obtiverem um mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos de 

cada prova. 

7.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da nota final. 

7.4 Nos casos de empate serão utilizados os critérios listados na ordem em que seguem: 

7.4.1 possuir maior nota na prova Específica para todos os níveis; 

7.4.2 ser estudante de Instituição Pública para Nível Superior; 

7.4.3 ser estudante contemplado pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI ou pelo Programa de 

Financiamento Estudantil – FIES para o Nível Superior; 

7.4.4 possuir o maior número de créditos cursados para o Nível Superior; 

7.4.5 não ser repetente ou não estar cursando disciplina em dependência, para Educação Profissional; 

7.4.6 estar em série mais adiantada, para Educação Profissional; 

7.4.7 possuir maior idade para todos os níveis. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): MELANIA INGRA AUGUSTO DA SILVA CARGO: CIÊNCIA CONTÁBEIS Nº DE INSC: 2017189 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do seu cartão resposta. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato fez nova leitura do Cartão Resposta e constatou a veracidade do resultado inicial. O candidato obteve um 
total de 19 acertos, sendo 05 Língua Portuguesa e 14 Específicas. No gabarito parcial a candidata havia acertado a 
questão 18, portanto a anulação da questão não alterou a pontuação. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): CINTIA GABRIELE SILVA DE LIMA CARGO: DIREITO Nº DE INSC: 2016568 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do seu cartão resposta. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato fez nova leitura do Cartão Resposta e constatou a veracidade do resultado inicial. O candidato obteve um 
total de 19 acertos, sendo 05 Língua Portuguesa e 14 Específicas. No gabarito parcial a candidata havia acertado a 
questão 21, portanto a anulação da questão não alterou a pontuação. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): JULIANA MARIA DOS SANTOS DUARTE CARGO: DIREITO Nº DE INSC: 2017709 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do seu cartão resposta. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato fez nova leitura do Cartão Resposta e constatou a veracidade do resultado inicial. O candidato obteve um 
total de 16 acertos, sendo 04 Língua Portuguesa e 12 Específicas. Para tanto, de acordo com o Item 7 – DA 
CLASSIFICAÇÃO subitem 7.2 do Edital nº 001/2016 que rege o Processo Seletivo, o critério de classificação: 
7 – DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1 A nota final será obtida somando-se a nota das provas de Língua Portuguesa e de Conhecimentos Específicos, 

podendo atingir até 30 pontos. 

7.2 Estarão desclassificados os candidatos que não obtiverem um mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos de 

cada prova. 

7.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da nota final. 

7.4 Nos casos de empate serão utilizados os critérios listados na ordem em que seguem: 

7.4.1 possuir maior nota na prova Específica para todos os níveis; 

7.4.2 ser estudante de Instituição Pública para Nível Superior; 

7.4.3 ser estudante contemplado pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI ou pelo Programa de 

Financiamento Estudantil – FIES para o Nível Superior; 

7.4.4 possuir o maior número de créditos cursados para o Nível Superior; 

7.4.5 não ser repetente ou não estar cursando disciplina em dependência, para Educação Profissional; 

7.4.6 estar em série mais adiantada, para Educação Profissional; 

7.4.7 possuir maior idade para todos os níveis. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): FERNANDO CARLOS DOS SANTOS SILVA 
FILHO 

CARGO: INFORMÁTICA – REDES Nº DE INSC: 2016604 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do seu cartão resposta. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato fez nova leitura do Cartão Resposta e constatou a veracidade do resultado inicial. O candidato obteve um 
total de 19 acertos, sendo 05 Língua Portuguesa e 14 Específicas. A classificação obedeceu aos critérios de desempate 
descritos no Item 7 – DA CLASSIFICAÇÃO subitem 7.4 do Edital nº 001/2016 que rege o Processo Seletivo, o critério de 
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classificação: 
7 – DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1 A nota final será obtida somando-se a nota das provas de Língua Portuguesa e de Conhecimentos Específicos, 

podendo atingir até 30 pontos. 

7.2 Estarão desclassificados os candidatos que não obtiverem um mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos de 

cada prova. 

7.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da nota final. 

7.4 Nos casos de empate serão utilizados os critérios listados na ordem em que seguem: 

7.4.1 possuir maior nota na prova Específica para todos os níveis; 

7.4.2 ser estudante de Instituição Pública para Nível Superior; 

7.4.3 ser estudante contemplado pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI ou pelo Programa de 

Financiamento Estudantil – FIES para o Nível Superior; 

7.4.4 possuir o maior número de créditos cursados para o Nível Superior; 

7.4.5 não ser repetente ou não estar cursando disciplina em dependência, para Educação Profissional; 

7.4.6 estar em série mais adiantada, para Educação Profissional; 

7.4.7 possuir maior idade para todos os níveis. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): TAMILIS MANOELE DOS SANTOS FERREIRA CARGO: INFORMÁTICA Nº DE INSC: 2016124 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do seu cartão resposta. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato fez nova leitura do Cartão Resposta e constatou a veracidade do resultado inicial. O candidato obteve um 
total de 23 acertos, sendo 03 Língua Portuguesa e 20 Específicas. Para tanto, de acordo com o Item 7 – DA 
CLASSIFICAÇÃO subitem 7.2 do Edital nº 001/2016 que rege o Processo Seletivo, o critério de classificação: 
7 – DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1 A nota final será obtida somando-se a nota das provas de Língua Portuguesa e de Conhecimentos Específicos, 

podendo atingir até 30 pontos. 

7.2 Estarão desclassificados os candidatos que não obtiverem um mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos de 

cada prova. 

7.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da nota final. 

7.4 Nos casos de empate serão utilizados os critérios listados na ordem em que seguem: 

7.4.1 possuir maior nota na prova Específica para todos os níveis; 

7.4.2 ser estudante de Instituição Pública para Nível Superior; 

7.4.3 ser estudante contemplado pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI ou pelo Programa de 

Financiamento Estudantil – FIES para o Nível Superior; 

7.4.4 possuir o maior número de créditos cursados para o Nível Superior; 
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7.4.5 não ser repetente ou não estar cursando disciplina em dependência, para Educação Profissional; 

7.4.6 estar em série mais adiantada, para Educação Profissional; 

7.4.7 possuir maior idade para todos os níveis. 

 
 
 
 

 
 

Juazeiro do Norte – CE, 09 de Maio de 2016. 


