PA N" 1995/2014
OBJETO: SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

DECISÃO
Segundo o calendário de etapas - constante no Anexo III do Edital de Abertura do Processo
Seletivo para o provimento de vagas de estagiários de nível superior da sede da Justiça
Federal no Ceará e da Subseçào Judiciária de Maracanaú - o período de recursos ficou
previsto de 20 a 22/01/2015.
O referido edital, em seu item "9" - "Dos Recursos" - dispõe:
9.1 No caso da Prova Objetiva, admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada
candidato, relativamente ao gabarito, à formulação ou ao conteúdo das questões ou falhas
de impressão que comprometam o pronto entendimento da solicitação da questão, desde que
devidamente fundamentado e instruido com material bibliográfico, este recurso poderá ser
interposto somente no prazo apresentado no calendário (Anexo III).
9.2O candidato dará entrada com recurso - conforme modelo constante do Anexo l, no qual
constará seu nome, número de inscrição, nome da prova, o número da questão e a
argumentação lógica e consistente que fundamente sua solicitação - no link "Recursos" do site
www.mqaconcursosDublicos.com.br da MGA CONCURSOS, a qual encaminhará por e-mail
para a Comissão Examinadora da Justiça Federal no Ceará.
9.3 O gabarito preliminar e a prova objetiva ficarão, para fins de recurso e no prazo
deste, disponíveis nos sites www.mqaconcursospublicos.com-br e www. jfce .j u s .br,
conforme calendário {Anexo III).
9.4 A Comissão Examinadora é a última instância para recursos, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

Constata-se que^.no site da empresa contratada MGA, foi publicado o gabarito preliminar,
mas as provas foram disponibilizadas em áreas do site, cujo acesso demandaria
procedimentos não devidamente informados aos candidatos no Edital, além do que o
gabarito e as provas não foram publicados no site da Justiça Federal, o que contraria o
disposto no item 9.3 do Edital.
Portanto, DETERMINO a publicação de todas as provas no site da MGA Concursos
Públicos • www.mgaconcursospublicos.com.hr
contendo acesso livre a todos os
candidatos, em link dedicado ao certame, bem como sejam publicados gabarito
preliminar e todas as provas no site da Justiça Federal - www.jfce.ius.br - com
divulgação dos links nas redes sociais institucionais. Ambas publicações estarão
disponíveis no dia 28/01/2015 e o prazo para recursos se encerrará às 23h59min59s do dia
31/01/2015, no horário oficial de Brasília.
Desta forma, as datas do calendário ficam alteradas para:
Etapas
Divulgação
do caderno
de provas e
do gabarito
preliminar.

Datas
28/01/2015

Local
www.mqaconcursospublicos .com.br
www.ifce.jus.br
Conforme item 9.3

Prazo para
recursos.
Divulgação
do gabarito
definitivo.
Divulgação
do resultado
final.

Conforme item 9.2

28a
31/01/2015
09/02/2015

www.mqaconcursospublicos.com.br

13/02/2015

www.mqaconcursospublicos. com.br

Fortaleza, 28 de/jántfro de 201,
LEONARDO RESENDE MARTINS
Juiz Federal Dfretor do Foro

