ATA DA SESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PROVAS DO CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Às 10 horas (horário de Brasília) do dia 19 do mês de fevereiro de 2016, na sede da Fundação
Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, reuniu-se a comissão executora do
CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, a fim de proceder a sessão de identificação da prova discursiva, devidamente
corrigida. A sessão foi transmitida ao vivo pela web, com link para acesso disponível em
www.concursosfmp.com.br/transmissao, bem como gravada em vídeo. Foram declarados
abertos os trabalhos pela coordenadora da banca executora, que saudou a assistência,
explicando o funcionamento dos trabalhos, que foram conduzidos da seguinte forma:
primeiramente, cabe esclarecer que as folhas de respostas de cada candidato continham um
mesmo código de barras (sem numeração) para fins de identificação. Utilizou-se, como
parâmetro, as folhas de respostas relativas à questão 1, devidamente corrigidas; ao ler o
código, com leitor ótico manual, o sistema buscava o nome do candidato, o número de
inscrição e a sala de prova; através do número da sala, localizava-se o canhoto identificador
(contendo o número relativo ao código de barras) no envelope de retorno de canhotos (onde,
na data da prova, foram acondicionados os canhotos de cada sala), que era acostado à prova,
para identificá-la. Assim, de uma em uma folha de respostas, foram identificados todos os
candidatos. As demais questões foram identificadas pelo mesmo processo de leitura ótica, já
que continham o mesmo código de barras, e reunidas à questão já identificada, de forma a
possibilitar aos candidatos a vista de sua prova corrigida. Nada mais havendo a tratar, vai a
presente ata assinada pelos participantes e por mim, Melissa Seffrin, que a digitei.
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