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DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

PARA TODOS OS CARGOS (NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

 

 A Comissão Organizadora do concurso público para provimento de 

Cargos efetivos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação da 

Universidade Federal do Acre, regido pelo Edital PRODGEP Nº. 01/2022, vem, 

por meio deste comunicado, tornar público os GABARITOS PRELIMINARES 

DAS PROVAS OBJETIVAS para todos os cargos e as ORIENTAÇÕES 

SOBRE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. 

1) Do resultado preliminar caberá recurso exclusivamente via internet, por meio 

de link disponível na área do candidato; 

2) Não serão aceitos recursos através do e-mail da Comissão; 

3) Não serão aceitos recursos com mero pedido de informação; 

4) Do gabarito preliminar, caberá recurso no período de 12/05/2022 à 

13/05/2022, podendo cada candidato interpor apenas um recurso, no qual 

poderá suscitar todos os pontos que entenda haver necessidade de retificação, 

devendo-se observar o seguinte procedimento: 

a) no momento de interposição do recurso, o candidato deverá fazer 

juntada de arquivos no formato PDF, devendo apresentar um arquivo 

para cada questão recorrida; 

 

b) no teor de cada arquivo no formato PDF, o candidato deverá indicar a 

questão recorrida, a área de conhecimento (gerais ou específicos) e 

apresentar os fundamentos dos pontos que entenda haver necessidade 

de retificação;  

c) arquivos que contenham recursos contra mais de uma questão serão 

desconsiderados; 

d) arquivos que não indiquem em seu teor a qual questão se refere o 

recurso serão desconsiderados; 
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e) antes de realizar o envio do recurso, o candidato deve conferir se foi 

feita juntada de todos os arquivos referentes às questões recorridas; 

5) O candidato (em um único recurso) pode recorrer de quantas questões 

entenda haver necessidade, devendo, no entanto, fazer juntada de um arquivo 

em formato PDF para cada questão; 

6) Recursos de teor idêntico não serão analisados; 

7) não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos; 

8) A Comissão Organizadora não se responsabilizará por recursos não 

recebidos por motivos de ordem técnica que afetem os computadores, falhas 

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou quaisquer 

outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 

9) É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos 

procedimentos, prazos e formas estabelecidos.  

 Dúvidas ou informações serão esclarecidas exclusivamente por meio do 

e-mail concurso.prodgep@ufac.br. 
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