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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal n°. 77.496 de 27/04/1976 
Reconhecida pela Portaria Ministerial nº. 874/86 de 19/12/1986 
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 17.228 de 25/11/2016 

REITORIA 
 
 

PARECERES DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O  
RESULTADO RETIFICADO DA 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA 

 
O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos impetrados contra a Resultado 
Retificado da 1ª Etapa – Prova de Objetiva do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Técnicos Específicos 
da Universidade Estadual de Feira de Santana. 
 
 
Protocolo: 10567  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, informamos que a pontuação referente as questões anuladas foi atribuída 
a todos os candidatos, conforme previsto no item 13.3 do Edital: 
"13.3. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes às 
provas, independentemente de formulação de recurso.". 
 
Sobre a pontuação dos candidatos aprovados, esclarecemos que em atendimento aos critérios de reprovação previstos  no subitem 
10.3 do Edital, são considerados para o cálculo de reprovação a quantidade de questões, não a pontuação. 
 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
Protocolo: 10568  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, informamos que, conforme divulgado através da Terceira Errata do Edital 
de Abertura, publicada em 15/06/2018, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, o Edital de Divulgação dos candidatos que 
terão os títulos corrigidos - Retificado será divulgado em 22/06/2018. 
 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
Protocolo: 10569  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, informamos sobre os subitens 15.3 e 15.3.1 do Edital de Abertura: 
"15.3. Os recursos, se necessários, deverão ser interpostos em cada uma de suas fases, determinadas no subitem 15.1, obedecendo 
a forma e prazos estipulados em cada uma das fases, conforme cronograma deste Edital. 
15.3.1. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem." 
 
Esclarecemos que o prazo de recurso contra o Gabarito Preliminar e o Caderno de Questões esteve disponível entre os dias 28 e 29/05, 
conforme divulgado no Quado I do Edital de Abertura e na Portaria n° 845/2018 - Prazo de Recurso contra o Gabarito Preliminar e o 
Caderno de Questões, publicada em 26/05/2018 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 
 
Diante do exposto, considerando que o recurso não se refere a esta fase do certame, indeferimos o mesmo. 
 
 
Protocolo: 10570  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, informamos sobre os subitens 15.3 e 15.3.1 do Edital de Abertura: 
"15.3. Os recursos, se necessários, deverão ser interpostos em cada uma de suas fases, determinadas no subitem 15.1, obedecendo 
a forma e prazos estipulados em cada uma das fases, conforme cronograma deste Edital. 
15.3.1. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem." 
 
Esclarecemos que o prazo de recurso contra o Gabarito Preliminar e o Caderno de Questões esteve disponível entre os dias 28 e 29/05, 
conforme divulgado no Quado I do Edital de Abertura e na Portaria n° 845/2018 - Prazo de Recurso contra o Gabarito Preliminar e o 
Caderno de Questões, publicada em 26/05/2018 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 
 
Diante do exposto, considerando que o recurso não se refere a esta fase do certame, indeferimos o mesmo. 
 
Protocolo: 10571  
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Prezado(a) Candidato(a), recurso não fundamentado, portanto indeferido. 
 
 
Protocolo: 10572  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que em atendimento aos critérios de reprovação 
previstos  no subitem 10.3 do Edital, são considerados para o cálculo de reprovação a quantidade de questões, não a pontuação do 
candidato, conforme segue: 
"10.3. Serão considerados reprovados os candidatos que: 
a) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da prova objetiva; e 
b) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de conhecimentos específicos." 
 
Desta forma, para os cargos de Analista Universitário, foram reprovados na Prova Objetiva os(as) candidatos(as) que registraram menos 
de 31 acertos das questões da Prova Objetiva, cujo total é de 62 questões, e que, cumulativamente, registraram menos de 10 acertos 
das questões do caderno de Conhecimentos Específicos da área e da formação acadêmica, cujo total eram 20 questões. 
 
Informamos, após verificação do resultado, que  o(a) candidato(a) atendeu aos dois critérios de reprovação mencionados no Edital. 
 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
Protocolo: 10573  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, informamos sobre os subitens 15.3 e 15.3.1 do Edital de Abertura: 
"15.3. Os recursos, se necessários, deverão ser interpostos em cada uma de suas fases, determinadas no subitem 15.1, obedecendo 
a forma e prazos estipulados em cada uma das fases, conforme cronograma deste Edital. 
15.3.1. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem." 
 
Esclarecemos que o prazo de recurso contra o Gabarito Preliminar e o Caderno de Questões esteve disponível entre os dias 28 e 29/05, 
conforme divulgado no Quado I do Edital de Abertura e na Portaria n° 845/2018 - Prazo de Recurso contra o Gabarito Preliminar e o 
Caderno de Questões, publicada em 26/05/2018 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 
 
Diante do exposto, considerando que o recurso não se refere a esta fase do certame, indeferimos o mesmo. 
 
 
Protocolo: 10574  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que em atendimento aos critérios de reprovação 
previstos  no subitem 10.3 do Edital, são considerados para o cálculo de reprovação a quantidade de questões, não a pontuação do 
candidato, conforme segue: 
"10.3. Serão considerados reprovados os candidatos que: 
a) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da prova objetiva; e 
b) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de conhecimentos específicos." 
 
Desta forma, para os cargos de Técnico Universitário, foram reprovados na Prova Objetiva os(as) candidatos(as) que registraram menos 
de 27 acertos das questões da Prova Objetiva, cujo total é de 53 questões, e que, cumulativamente, registraram menos de 10 acertos 
das questões do caderno de Conhecimentos Específicos da área e da formação acadêmica, cujo total é de 20 questões. 
 
Informamos, após verificação do resultado, que  o(a) candidato(a) atendeu aos dois critérios de reprovação mencionados no Edital. 
 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
Protocolo: 10575  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que o item 16.4 do Edital de Abertura trata dos critérios de 
desempate para a divulgação do Resultado e Classificação do certame, que será divulgado após a conclusão de todas as demais fases. 
A ordenação dos candidatos divulgada no Resultado da 1ª Etapa - Prova Objetiva, obedece exclusivamente a ordenação da nota da 
Prova Objetiva, conforme exposto no subitem 12.5 do Edital, conforme segue: 
"12.5. Os candidatos habilitados nas Provas Objetivas serão classificados em ordem decrescente de nota final, em 03 (três) listas, por 
Cargo/Área, sendo uma com a relação de todos os candidatos habilitados, uma apenas com os candidatos negros e outra apenas com 
os candidatos com deficiência." 
 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
Protocolo: 10576  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, informamos os critérios de reprovação previstos  no subitem 10.3 do Edital, 
conforme segue: 
"10.3. Serão considerados reprovados os candidatos que: 
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a) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da prova objetiva; e 
b) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de conhecimentos específicos." 
 
Esclarecemos que os critérios consideram o número de erros em questões, não a pontuação obtida pelo candidato. Desta forma, para 
os cargos de Técnico Universitário, foram reprovados na Prova Objetiva os(as) candidatos(as) que registraram menos de 27 acertos 
das questões da Prova Objetiva, cujo total é de 53 questões, e que, cumulativamente, registraram menos de 10 acertos das questões 
do caderno de Conhecimentos Específicos da área e da formação acadêmica, cujo total é de 20 questões. 
 
Informamos, após verificação do resultado, que  o(a) candidato(a) atendeu aos dois critérios de reprovação mencionados no Edital. 
 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
Protocolo: 10577  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que em atendimento aos critérios de reprovação 
previstos  no subitem 10.3 do Edital, são considerados para o cálculo de reprovação a quantidade de questões, não a pontuação do 
candidato, conforme segue: 
"10.3. Serão considerados reprovados os candidatos que: 
a) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da prova objetiva; e 
b) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de conhecimentos específicos." 
 
Desta forma, para os cargos de Técnico Universitário, foram reprovados na Prova Objetiva os(as) candidatos(as) que registraram menos 
de 27 acertos das questões da Prova Objetiva, cujo total é de 53 questões, e que, cumulativamente, registraram menos de 10 acertos 
das questões do caderno de Conhecimentos Específicos da área, cujo total é de 20 questões. 
 
Informamos, após verificação do resultado, que  o(a) candidato(a) atendeu aos dois critérios de reprovação mencionados no Edital. 
 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
Protocolo: 10578  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, informamos sobre os subitens 15.3 e 15.3.1 do Edital de Abertura: 
"15.3. Os recursos, se necessários, deverão ser interpostos em cada uma de suas fases, determinadas no subitem 15.1, obedecendo 
a forma e prazos estipulados em cada uma das fases, conforme cronograma deste Edital. 
15.3.1. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem." 
 
Esclarecemos que o prazo de recurso contra o Gabarito Preliminar e o Caderno de Questões esteve disponível entre os dias 28 e 29/05, 
conforme divulgado no Quado I do Edital de Abertura e na Portaria n° 845/2018 - Prazo de Recurso contra o Gabarito Preliminar e o 
Caderno de Questões, publicada em 26/05/2018 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 
 
Diante do exposto, considerando que o recurso não se refere a esta fase do certame, indeferimos o mesmo. 
 
 
Protocolo: 10579  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, informamos que, conforme divulgado através da Terceira Errata do Edital 
de Abertura, publicada em 15/06/2018, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, o Edital de Divulgação dos candidatos que 
terão os títulos corrigidos - Retificado será divulgado em 22/06/2018. 
 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
Protocolo: 10580  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto sobre a retificação do Resultado da 1ª Etapa – Prova Objetiva, 
esclarecemos que não foram alterados os critérios de reprovação. A retificação foi necessária para o atendimento correto dos critérios 
de eliminação previstos no item 10.3 do Edital de Abertura, publicado em 19/04/018 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, 
conforme segue: 
“10.3. Serão considerados reprovados os candidatos que: 
a) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da prova objetiva; e 
b) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de conhecimentos específicos.”. 
 
Esclarecemos que, conforme os critérios mencionados acima, fica reprovado na prova objetiva o candidato que estiver atendendo aos 
critérios de reprovação “a” e “b” de forma cumulativa, sendo considerado para este cálculo de reprovação a quantidade de ques tões 
erradas. 
 
Portanto, informamos que a retificação do Resultado da 1ª Etapa – Prova Objetiva foi necessária para que a legalidade do certame seja 
cumprida, visto que no Resultado Pós-recurso da 1ª Etapa – Prova Objetiva, divulgado em 11/06/2018 no endereço eletrônico 
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www.institutoaocp.org.br, os dois critérios de reprovação “a” e “b” foram considerados de forma isolada, quando deveriam ser 
cumulativos, nos termos do edital. 
 
Desta forma, o Resultado Retificado da 1ª Etapa – Prova Objetiva incluiu como aprovados os candidatos que não foram eliminados 
seguindo a aplicação cumulativa dos dois critérios de reprovação, conforme previsto no Edital de Abertura. 
 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
Protocolo: 10581  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto sobre a retificação do Resultado da 1ª Etapa – Prova Objetiva, 
comunicamos que a retificação foi necessária para o atendimento dos critérios de eliminação previstos no item 10.3 do Edital de 
Abertura, conforme segue: 
“10.3. Serão considerados reprovados os candidatos que: 
a) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da prova objetiva; e 
b) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de conhecimentos específicos.”. 
 
Esclarecemos que, conforme os critérios mencionados acima, fica reprovado na prova objetiva o candidato que estiver atendendo aos 
critérios de reprovação “a” e “b” de forma cumulativa, sendo considerado para este cálculo de reprovação a quantidade de ques tões 
erradas. 
 
Portanto, informamos que a retificação do Resultado da 1ª Etapa – Prova Objetiva foi necessária para que a legalidade do certame seja 
cumprida, visto que no Resultado Pós-recurso da 1ª Etapa – Prova Objetiva, divulgado em 11/06/2018 no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br, os dois critérios de reprovação “a” e “b” foram considerados de forma isolada, quando deveriam ser 
cumulativos, nos termos do edital. 
 
Desta forma, o Resultado Retificado da 1ª Etapa – Prova Objetiva incluiu como aprovados os candidatos que não foram eliminados 
seguindo a aplicação cumulativa dos dois critérios de reprovação, conforme previsto no Edital de Abertura. 
 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
Protocolo: 10582  
 
Prezado(a) Candidato(a), em resposta ao recurso interposto, embora não seja referente ao Resultado Retificado da 1ª Etapa - Prova 
Objetiva, informamos que o Edital está conforme as disposições do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, conforme segue: 
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI: 
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;" 
Diante do exposto, recurso indeferido. 
 
 
 
 
 
 


