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Síntese do recurso:

Recurso recebido via e-mail: Classificação final do certame. “Sou o candidato mais velho daqueles que possuem a mesma nota”

ANÁLISE

O Recurso questiona a classificação final do certame, o que não havia sido realizado, mas apenas a publicação de notas da Primeira Etapa e da
Segunda Etapa, com a somatória delas. Portanto, apesar de proceder o questionamento quanto a classificação, a Comissão Interna ainda não havia
realizado a classificação final, considerando todos os critérios de classificação.

Informamos que a aplicação de todos os critérios de classificação será realizada para a publicação da Classificação Final em 17 de junho de 2020.
Informamos, assim, que após análise da documentação enviada, o candidato passa da quinta colocação para a terceira, tendo em vista o critério de
desempate, item 8.5 do Edital 8.2020.

Belo Horizonte, 17 de junho de 2020.

Comissão Interna - Ato nº47, de 15/05/2020.
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