
FREA – FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ 

CONCURSO PÚBLICO 01/2021 

RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO PELA CANDIDATA AO CARGO 

DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  

CAMILA INÁCIO DE OLIVEIRA 

 

Recurso interposto em 14/12/2021 pela candidata Camila Inácio de Oliveira 

inscrita para o cargo de Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 

1) Foi conferido novamente o cartão de respostas da candidata e verificou-se 

que a mesma obteve 14 acertos, totalizando 56 pontos (4 pontos cada questão); 

 

2) Em razão da questão número 21 ter sido anulada contou-se mais 4 pontos 

para todos os candidatos, sem exceção; 

 

3) Desse modo a referida candidata totalizou 60 pontos; 

 

4) Portanto, o recurso foi INDEFERIDO, ficando o resultado RATIFICADO, 

conforme publicação do dia 13/12/2021.  

 

Comissão Organizadora do Concurso Público 01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FREA – FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ 

CONCURSO PÚBLICO 01/2021 

RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO PELA CANDIDATA A 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  

MAGDA FRAGOSO MACHADO DE MORAES 
 

Recurso interposto em 14/12/2021 pela candidata Magda Fragoso Machado de 

Moraes, inscrita para o cargo de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais, 

para o qual seguem as considerações da banca examinadora, de acordo com os 

critérios estabelecidos no item 9.7.4.2 do Edital do Concurso Público 01/2021 

1) Problemas (15 pontos):  

    pontuação (vírgula) 

    acentuação 

    concordância 

    uso indevido do pronome reto como complemento verbal 

2) Coesão (10 pontos):    

     gramatical: dificuldade quanto ao uso de conjunções; 

     Lexical: repetição de palavras; 

                   Ambiguidade 

 

3) (15 pontos)  

Ausência de clareza na delimitação do tema e na explicação da tese; 

Não utilização de outras áreas de conhecimento como elemento modulador 

da argumentação dissertativa.  

 

4) (05 pontos)  

    Total desrespeito às prescrições formais da dissertação (parágrafos de   

Introdução, Desenvolvimento e Conclusão) 

 

5) (10 pontos)  

 Fragilidade na consistência argumentativa que não aprofunda a discussão     

central: educação como transformação social (é preciso desenvolver a ideia 

de “formação” com a contribuição do indivíduo para o ambiente coletivo). 

 

TOTAL DE PONTOS: 55 

 

De acordo com as considerações acima RETIFICA-SE a nota da redação da 

candidata para 55 pontos.  

 

           Comissão Organizadora do Concurso Público 01/2021. 

 



FREA – FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ 

CONCURSO PÚBLICO 01/2021 

RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO PELA CANDIDATA A 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  

 REGINA MARIA DE JESUS VIEIRA 
 

Recurso interposto em 14/12/2021 pela candidata Regina Maria de Jesus Vieira, 

inscrita para o cargo de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais, para o 

qual seguem as considerações da banca examinadora, de acordo com os 

critérios estabelecidos no item 9.7.4.2 do Edital do Concurso Público 01/2021 

 

1) Problemas (15 pontos):  

    regência verbal 

    uso indevido de artigo definido 

    pontuação (vírgula) 

    utilização indevida de maiúscula. 

 

2) Coesão (15 pontos):    

     gramatical: ausência de conjunções 

     Lexical: repetição de palavras; 

 

3) (15 pontos)  

Tangenciamento do tema  

(onde está a problematização: a Educação como ferramenta de    

transformação social)  

Gênero 

falta da consistência que impõe ao texto caráter dissertativo 

ausência de estratégias de argumentação 

 

4) (10 pontos)  

     Não há projeto estrutural de dissertação: Introdução com tema, tese e citação 

dos argumentos. 

Argumentos desenvolvendo a tese. 

Conclusão: não há retomada do tema e da tese. 

Problema quanto à paragrafação. 

 

 

 

 

 

 



 

5) (0,5 pontos)  

 Abordagem superficial: não há recursos argumentativos, consistência, além 

de ideias que mais se aproximam do lugar-comum do que do 

debate/argumentação que caracterizam o gênero.  

 

TOTAL DE PONTOS: 60 

 

 

De acordo com as considerações acima RATIFICA-SE a nota da redação.  

 

 

Comissão Organizadora do Concurso Público 01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


