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DECLARAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Declaramos para  os  devidos  fins  que,  finalizado o  período recursal,  houve interposições  de  recursos
referentes  à  prova  escrita  da  Seleção de Estagiários  (as)  do Câmpus Goiás  da  UFG,  impetrados  pela
candidata Bruna Marcela Inácia de Souza e pelo candidato Geovane Augusto de Ma�os Gonçalo Cunha.
Os recursos foram providos, pois foi iden�ficado erro material no gabarito preliminar da questão 04, parte
I, da prova obje�va de Informá�ca, ocasionando a mudança de gabarito da alterna�va "a" para "d". O
gabarito final ficou como segue abaixo:

GABARITO DAS QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA ESCRITA

INFORMÁTICA

QUESTÃO 03 QUESTÃO 04
QUESTÃO 05

I II III IV I II III IV

a e c b d b c e d

A classificação final da seleção será publicada trazendo as notas recalculadas de acordo com a alteração
do gabarito. Desde já, esta Coordenação informa que não houve mudança na classificação dos candidatos
em  decorrência  da  alteração  de  gabarito,  mas  sim,  em  relação  ao  empate  na  média  final  de  03
candidatos, sendo aplicado o item 3.5 do Edital:

"3.5  Em caso de empate,  terá prioridade o/a estudante com maior  carga horária  cursada,  conforme
histórico acadêmico. Persis�ndo o empate, será considerado/a o/a estudante com maior idade."

Sem mais, agradecemos a par�cipação de todos (as) os (as) candidatos!

PROF. DR. ÍTALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA
Coordenador de Estágio do Câmpus Goiás

Documento assinado eletronicamente por Italo Camilo Da Silva Nogueira, Coordenador, em
22/12/2022, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 3421463 e o código CRC CCD51380.

Referência: Processo nº 23070.067151/2022-33 SEI nº 3421463
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