
  

 

INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ 

GABINETE DO DIRETOR 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

EDITAL Nº 008/2022 

 

EDITAL DE RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA SUBJETIVA, REALIZADA EM 

19/09/2022, NO HORÁRIO 8h30 ás 12h00 DO EDITAL 001/2022 - PROCESSO SELETIVO PARA O 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA NA MODALIDADE À 

DISTÂNCIA PARA INGRESSO NAS VAGAS REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 

LETIVO DE 2022. 

 

A Diretoria do Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP e a comissão organizadora do Processo 

Seletivo instituída por meio da Portaria nº 02 de 29 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e em 

atendimento à lei de criação do IESP nº 6.257 de 17 de novembro de 1999 e ao disposto no art.1º do Estatuto 

do IESP, em atendimento ao item 5.6.1 do Edital n° 001/2022 torna pública a resposta aos recursos interpostos 
pelos candidatos inscritos no Processo Seletivo para o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 

com relação a prova subjetiva, realizada no dia 19/02/2022, nos polos de Marituba, Marabá e Santarém  

publicado no Diário Oficial do Estado nº 34799 de 16 de dezembro de 2021, conforme segue Anexo 1 deste 

edital :  

 

ANEXO 1 - Edital nº 008/2022 - Resposta de recursos interpostos pelos candidatos na prova 

subjetiva abaixo:  

  

Nº DE INSCRIÇÃO / CPF: 829.665.832-15 

Síntese do Recurso: Solicita a revisão total da redação. 

Resposta do Recurso: A comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do 

candidato sendo sua redação corrigida por 01 um segundo corretor diferente 

do 1º corretor.  

Situação do recurso: Recurso deferido 

Resultado do recurso: A nota atribuída pelo segundo corretor foi 520 (quinhentos e vinte) pontos, 

com a justificativa na competência 1: Demonstra domínio mediano da 

modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com 

desvios gramaticais e de convenções da escrita, tais como: acentuação, 

ortografia, concordância, pontuação e paralelismo sintático. Na competência 

2: Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta 

domínio mediano do texto dissertativo - argumentativo, com proposição, 

argumentação e conclusão. Na competência 3: O projeto do texto apresenta 

falhas e desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Na 

competência 4: Presença regular de elementos coesivos  intraparágrafos e 

algumas repetições. Na competência 5: Apresenta proposta de intervenção 
vaga. 

  

Nº DE INSCRIÇÃO / CPF: 019048613-93  

Síntese do Recurso: Solicita a revisão total da redação. 

Situação do recurso: Recurso indeferido  

Resposta do Recurso: A comissão do processo seletivo considera que o candidato não tem direito 

a recurso pois sua pontuação foi 200 pontos, o que não dá direito a ser 

avaliado por um segundo corretor, conforme o item 5.4 do edital 001/2022. 

Resultado: A comissão do processo seletivo manteve a nota de 200 pontos atribuída pelo 

primeiro corretor, atendendo ao item 5.4 do edital 001/2022. 

  

Nº DE INSCRIÇÃO / CPF: 012955242-95 



  

Síntese do Recurso: Solicita a retificação de seu nome na lista de candidatos não aprovados tendo 

em vista que foi aprovado 

Situação do recurso: Recurso deferido  

Resposta do Recurso: A comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do 

candidato. 

Resultado: Será feita a retificação do nome do candidato na homologação do resultado 

final do processo seletivo.  

  

Nº DE INSCRIÇÃO / CPF: 678.035.392-20 

Síntese do Recurso: Solicita a matricula no curso superior de tecnologia em Segurança Pública  

Situação do recurso: Recurso indeferido  

Resposta do Recurso: A comissão do processo seletivo improcedente e sem fundamentação a 

argumentação do candidato. 

Resultado: A comissão do processo seletivo não tem como atender a solicitação do 

requerente já que sua a nota foi 200 pontos atribuída pelo primeiro corretor, 

atendendo ao item 5.4 e ao item 6.1 do edital 001/2022. 

  

Nº DE INSCRIÇÃO / CPF: 943804227-04 

Síntese do Recurso: Solicita a inclusão na relação de classificados no processo seletivo no curso 

superior de tecnologia em Segurança Pública  

Situação do recurso: Recurso indeferido  

Resposta do Recurso: A comissão do processo seletivo improcedente e sem fundamentação a 

argumentação do candidato. 

Resultado: A comissão do processo seletivo não tem como atender a solicitação do 

requerente já que a classificação dos candidatos é feita conforme item 6.1 do 

edital 001/2022. 

  

Nº DE INSCRIÇÃO / CPF: 781.328.003-20 

Síntese do Recurso: Solicita a revisão total da redação. 

Situação do recurso: Recurso deferido  

Reposta ao recurso: A comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do 

candidato sendo sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente 

do 1º corretor. 

Resultado: A nota atribuída pelo segundo corretor foi 520 (quinhentos e vinte) pontos, 

não tendo sido o candidato classificado e aprovado no processo seletivo, pois 

seu texto apresenta domínio insuficiente na modalidade escrita formal, 

domínio mediano do texto dissertativo - argumentativo, opiniões limitadas 

relacionadas ao tema, articula partes do texto de forma mediana e por fim 

elabora de forma insuficiente proposta de intervenção.  

  

Nº DE INSCRIÇÃO / CPF: 680.870.632-87 

Síntese do Recurso: Solicita a revisão total da redação. 

Situação do recurso:  Recurso deferido  

Resposta do Recurso: A comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do 

candidato sendo sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente 

do 1º corretor. 

Resultado:  A nota atribuída pelo segundo corretor foi 440 (quatrocentos e quarenta) 

pontos, não tendo sido o candidato classificado e aprovado no processo 

seletivo, com a justificativa na competência 1, pois houve desvios 

gramaticais e de convenções  da escrita . Na competência 2 - houve domínio 

insuficiente do texto  dissertativo-argumentativo. Na competência 3- 

apresentando  informações desorganizadas em defesa de um ponto de vista. 

Na competência 4 foi inequações textuais e  na competência  5 

Elabora  proposta de  forma  insuficiente.  



  

 

Marituba, 15 de março de 2022 

 

Comissão organizadora do Processo Seletivo do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública -

Modalidade -EAD 

 

 

 

 

 

Antonio Bentes da Silva Filho - Cel. BM 

Diretor do IESP  

 

 

 

 

Sônia da Costa Passos – Profa Dra 

Coordenadora de Ensino Superior do IESP 

  

Nº DE INSCRIÇÃO / CPF: 509.110.152-72 

Síntese do Recurso: Solicita a revisão total da redação. 

Resposta do Recurso: A comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do 

candidato sendo sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente 

do 1º corretor. 

Situação do recurso:  Recurso deferido  

Resultado:  A nota atribuída pelo segundo corretor foi 560(quinhentos e sessenta) 

pontos, não tendo sido o candidato classificado e aprovado no processo 

seletivo, com a justificativa na competência 1- foram encontrados diversos 

erros de grafia das palavras, acentuação, concordância, escolha do tempo 

verbal, que acabam por prejudicar a clareza das ideias expressas. Na 

competência Apresar de evidencia de uso de outra área do conhecimento, não 

há, propriamente, uma conexão clara com o ponto de vista defendido pelo 

candidato. Na competência 3- O texto apresenta uma estrutura lógica e 

coerente, porém, o terceiro parágrafo é introduzido por uma conjunção 

inapropriada, em nossa opinião, pois ela não encontra elemento a que se 

contraponha, no parágrafo anterior, e toda a primeira parte do terceiro 

parágrafo tem ideias truncadas, o que prejudica o entendimento do leitor. Na 

competência articulação textual insuficiente e na competência 5- 

Elabora  proposta de  forma  insuficiente.  

  

Nº DE INSCRIÇÃO / CPF: 001.258.552-14 

Síntese do Recurso: Solicita a revisão total da redação. 

Situação do recurso  Recurso deferido 

Resposta do Recurso: A comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do 

candidato sendo sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente 

do 1º corretor. 

Resultado  A nota atribuída pelo segundo corretor foi 600 (seiscentos) pontos, tendo 

sido classificado e não aprovado. 

  


