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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017 
EDITAL N° 032 – RESULTADO DOS RECURSOS FACE AO CURSO DE FORMAÇÃO 

 
 
A COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, no uso de suas atribuições, e na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, sob a supervisão da Comissão Especial de Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso Público instituída pela Portaria nº 066/2017 e alterada pela Portaria nº 077/2017, 
ambas do Diretor Presidente, datadas de 11/07/2017 e 03/08/17, respectivamente,  pelas instruções contidas 
no Edital de Abertura n° 001/2017, pelas demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o resultado 
dos Recursos face ao Curso de Formação, conforme segue: 
 

1. Dos recursos: 
  

Número do Protocolo: 20171010.001.220568.015.0000000640-59 
Recurso:  
O candidato GLAUCIO BENEDITO RAMINHOS DE MELO que aqui vos fala , de acordo com as notas publicadas 
no dia 19/06/2018 , foi ultrapassado na classificação do concurso por pelo menos um candidato . Porém o 
sistema de avalição de notas do curso de formação para este concurso foi de forma total subjetiva , chegando 
ao ponto em que na maioria dos trabalhos quem avaliou os candidatos foram os próprios "concorrentes" . A 
recusa ao aceitar o resultado não é tão somente por ser ultrapassado , mas no fato de que não há motivos 
objetivos e claros para que outro canditato tivesse se qualificado melhor do que a mim durante o curso .As 
avaliações que tiveram foram : tiro e trabalhos . Um desses trabalhos foi a apresentação de um seminário -
novamente de forma subjetiva , e outros desses trabalhos foi o trabalho individual que era composto de 
perguntas subjetivas . Nos outros trabalhos  os alunos foram avaliados pelos seus próprios componentes do 
grupo . Recorro não para que eu venha a ficar em 1° lugar , mas que pelo menos , visto o equívoco no modo de 
avaliar os candidatos , matenha a minha posição sem que seja ultrapassado por outro candidato que não se 
qualificicou melhor do que a mim no curso .  
Resposta:  
INDEFERIDO.  O sistema de avaliação contido no conteúdo programático do curso de formação, por sua vez, 
inserido no Edital foi pautado na prática exigida aos Guardas Portuários, ou seja, trabalho participativo em 
equipe, leitura e entendimento das tarefas a serem desempenhadas, conhecimento dos conceitos de 
segurança pública portuária e de segurança física. Para tal, foram desempenhados trabalhos em equipe e 
atividades operacionais inerentes à profissão de agente de segurança, baseados no desempenho e 
participação coletivos e individuais. 
Da avaliação efetuada pelos candidatos, entre si, nos trabalhos em grupo: Esta forma de avaliação foi 
executada obedecendo o critério de revezamento dos componentes dos grupos, a fim de permitir a maior 
quantidade diferenciada de avaliações possíveis nos trabalhos desenvolvidos, objetivando que um candidato 
não fosse beneficiado com uma nota dada ao grupo em que o mesmo não teve nenhuma participação 
objetiva, tal qual, ocorre nas tarefas desenvolvidas em grupo na GUARDA PORTUÁRIA (GUAPOR), nos turnos 
de serviço, dados pelas turmas, que são compostas por integrantes da GUAPOR, quando um componente 
pode não executar as suas tarefas, sobre carregando os demais no cumprimento da missão de proteção. 
Foram avaliados a participação nas tarefas do trabalho em grupo, como, cooperação, divisão das tarefas, 
interesse, empenho e ajuda mútua, ou seja, todas as características individuais necessárias para um trabalho 
em equipe e requisitos indispensáveis ao exercício do cargo de guarda portuário.   
   
Número do Protocolo: 20171010.001.220483.015.0000000641-108 
Recurso:  
À 
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EPL concursos 
Ref. Concurso Público para o cargo de Guarda Portuário - Edital nº 001do concurso público 001/2017, Paulo 
César Holanda da Silveira , inscrito no CPF sob nº 65943597387 , e-mail : paulocesaruniformes@hotmail.com , 
residente e domiciliado na rua sobrinho ferreira número 20,Mossoró/RN , vem à sua presença  propor 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
Em face da nota do curso de formação de guarda portuário, pelos fatos e motivos que passa a expor. 
DOS FATOS 
Eu,Paulo César Holanda da Silveira prestei Concurso Público em Natal para o provimento de 8 vagas para o 
Cargo de Guarda Portuário , Edital nº 001 , inscrição 220483. 
Após alcançar a décima primeira  colocação, fui aprovado para as fases seguintes, sendo surpreendido com a  
nota no curso de formação sem qualquer justificativa. 
Módulo 4 
No modulo 4 do curso de formação foi conduzido pelo instrutor Jorge Heleno ,neste módulo a nota final foi 
dada pela soma de outras notas que o instrutor Odson deu para cada aluno (de forma subjetiva) , juntamente 
com uma nota da prática de tiro (objetiva) formando uma nota final desse módulo. A prova prática de tiro foi 
feita da seguinte maneira: A turma foi dividida em duas turmas  do 1 ao 25 e do 26 ao 50, as provas foram 
separadas em espaço de tempo de aproximadamente uma semana de uma turma para a outra. Primeira 
turma a prova feita em 08/05/2018 (1 ao 25) e segunda turma no dia 14/05/2018 (26 ao 50), ou seja os 
candidatos do 26 ao 50 tiveram mais tempo para se preparar para a mesma prova ,tendo assim vantagem 
em relação aos concorentes da primeira turma (1 ao 25).Outro fator relevante é que enquanto os 
concorrentes do sexo masculino realizaram o tiro duplo(double-tap,dois tiros em 3 segundos) a do sexo 
feminino realizou tiro simples (tiro sem tempo determinado para enquadrar e atirar),pode ser verificado 
pelas câmeras de segurança do stand, somando – se ainda a uma atenção diferenciada por parte do 
instrutor e seus auxiares a concorrente. 
Módulos 1,2 e 3 
Nesses 3 módulos durante o curso de formação o critério utilizado para a avaliação pelo instrutor dos módulos 
foi o mesmo. O critério foi o seguinte : primeiro era feito a divisão em grupos de 5 pessoas sendo que um 
grupo ou outro ficava com 4 pessoas devido o número total não fechar em grupos de 5 ( devido desistencia 
por parte de alguns candidatos), após feito a separação era observado os grupos para que não houvesse 
repetição das pessoas, ou seja , para que todos os 5 participantes no primeiro grupo não se repetisse no grupo 
seguinte, por conseguinte os grupos se espalhavam pelo terminal portuário para a resolução do trabalho, após 
a finalização desse trabalho um do grupo  que era designado de chefe do grupo, levava o trabalho feito para o 
instrutor juntamente com a nota que era dada por cada um do grupo para os outros 4 desse grupo, isto é , 
cada concorrente dava nota para os outros 4 do seu grupo e assim se fazia com todos as pessoas do grupo e 
em todos os grupos, sem qualquer tipo de critério de avaliação,totalmente subjetivo. 
Diante destas irregularidades e da nítida incongruência do resultado com a realidade, se evidenciou a 
existência de  ilegalidade no método e procedimento adotados, quais sejam: 
 Métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de 
subjetividade; 
 No que tange aos meios físicos ,materiais e temporais  utilizados por ocasião da realização da prova 
prática, que deveria primar pelo princípio da isonomia, em que todos os candidatos deveriam utilizar 
condições idênticas, para realização e a execução da atividade proposta INCLUSIVE MESMO TEMPO PARA 
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO e , portanto, não se verificou, ficando A PROVA PRÁTICA em plena 
desconformidade com o edital do certame. 
               Tais evidências maculam o ato administrativo, conduzindo-o à sua NULIDADE. 
                A forma de condução das avaliações vão contra os princípios constitucionais que regem todo e 
qualquer ato público, tais como o da LEGALIDADE,da MOTIVAÇÃO,da PUBLICIDADE, da FORMALIDADE  e do 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
                Ao elaborar um concurso público, a Administração Pública objetiva a seleção do candidato mais apto 
a assumir o cargo, conforme leciona Marçal Justen Filho: 
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“O concurso público visa a selecionar os indivíduos titulares de maior capacidade para o desempenho das 
funções públicas inerentes aos cargos ou empregos públicos. Isso impõe um vínculo de pertinência e 
adequação entre as provas realizadas e as qualidades reputadas indispensáveis para o exercício das funções 
inerentes ao cargo ou emprego." (...)(in Curso de Direito Administrativo, 8ª ed. pg.860). 
          Para tanto, as provas são elaboradas de forma a aferir o conhecimento, aptidão física e, por fim, 
identificar se o candidado não tem nenhuma patologia psicológica para exercer o cargo. 
     A propósito, em outra obra do mesmo autor: 
          Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Sem isto 
ficariam fraudadas suas finalidades. Logo, são inválidas disposições capazes de desvirtuar a objetividade ou o 
controle destes certames. (Curso de Direito Administrativo, p. 267, 21ª ed., São Paulo: Malheiros, 2006). 
REQUERIMENTOS 
       ISTO POSTO, requer o recebimento do presente recurso, para fins de que seja reconhecida a ilegalidade 
das avaliações aplicadas determinando-se a submissão de novas avaliações. 
        Nestes termos, peço deferimento. 
Resposta:  
INDEFERIDO.  O sistema de avaliação contido no conteúdo programático do curso de formação, por sua vez, 
inserido no Edital foi pautado na prática exigida aos Guardas Portuários, ou seja, trabalho participativo em 
equipe, leitura e entendimento das tarefas a serem desempenhadas, conhecimento dos conceitos de 
segurança pública portuária e de segurança física. Para tal, foram desempenhados trabalhos em equipe e 
atividades operacionais inerentes à profissão de agente de segurança, baseados no desempenho e 
participação coletivos e individuais. 
Da avaliação efetuada pelos candidatos, entre si, nos trabalhos em grupo: Esta forma de avaliação foi 
executada obedecendo o critério de revezamento dos componentes dos grupos, a fim de permitir a maior 
quantidade diferenciada de avaliações possíveis nos trabalhos desenvolvidos, objetivando que um candidato 
não fosse beneficiado com uma nota dada ao grupo em que o mesmo não teve nenhuma participação 
objetiva, tal qual, ocorre nas tarefas desenvolvidas em grupo na GUARDA PORTUÁRIA (GUAPOR), nos turnos 
de serviço, dados pelas turmas, que são compostas por integrantes da GUAPOR, quando um componente 
pode não executar as suas tarefas, sobre carregando os demais no cumprimento da missão de proteção. 
Foram avaliados a participação nas tarefas do trabalho em grupo, como, cooperação, divisão das tarefas, 
interesse, empenho e ajuda mútua, ou seja, todas as características individuais necessárias para um trabalho 
em equipe e requisitos indispensáveis ao exercício do cargo de guarda portuário.   
Da prova de tiro marcada em dias diferentes, ocasionando a divisão da turma de 44 alunos, em duas sub 
turmas de 22: 
A divisão da turma de 44 alunos em duas turmas de 22 deveu-se pelos seguintes fastos: 
- o stand de tiro não comportava um número grande de atiradores, onde os candidatos, em um total de 22, 
reversaram-se durante cerca de oito horas para cada dia de prova; e 
- permitir maior segurança na aplicação da prova. 
A divisão da turma não alterou o resultado, pois todos os candidatos foram devidamente instruídos até a data 
do primeiro teste realizado, não havendo nenhum treinamento, aula ou qualquer outra atividade relacionada 
com a prova de tiro, no curso de formação, até a data da segundo prova. 
Da alegação de tiro simples para candidatas do sexo feminino na aplicação da prova de tiro:  
A avaliação final foi composta por vinte (20) disparos, realizados a comando do instrutor, por apito, no tempo 
máximo de três (03) segundos, para cada dois (02) disparos. Vale frisar que a Instrução Normativa nº 111, do 
Departamento de Polícia Federal (IN-111/DPF) determina que, para a aprovação no tiro o atirador deve ter um 
aproveitamento de 60% dos disparos realizados, ou 60 pontos, em alvo humanoide. A avaliação consta de dois 
disparos, no tempo estipulado, a critério do atirador. O comumente utilizado são os dois disparos em ação 
dupla (sem engatilhar a arma), permitindo ganho de tempo pelo atirador e maior facilidade para o 
enquadramento do alvo. Caso o atirador tenha os dedos curtos (com dificuldade para alcançar a tecla do 
gatilho) ou pouca força digital (para tracionar a tecla do gatilho) poderá realizar esses dois disparos em ação 
simples (engatilhando a arma com o polegar da mão auxiliar, antes de cada disparo), desde que estas ações 
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não excedam os três segundos estabelecidos para a prova. Durante a prática do tiro real, apenas um atirador 
teve esta dificuldade (Welma Araújo), sendo orientada a tentar a realização dos dois disparos em ação simples. 
Durante a realização da avaliação final, a mesma cumpriu, em todas as fases, o tempo estabelecido para a 
realização dos dois disparos, obtendo sua aprovação. 
Em resumo a prova de tiro foi realizada de forma igualitária para todos os candidatos: três segundos para 
realizar dois disparos. 
Durante a realização das provas de tiro não houve registro de impugnação de mesmas, por parte dos 
candidatos. 
Da composição das notas para a atribuição da média de cada módulo: 
As notas de cada módulo foram compostas por notas atribuídas em trabalhos em grupo (4), apresentação de 
trabalho em sala de aula, participação e interesse nas aulas, nota em prática de tiro, participação, interesse e 
desempenho nas provas práticas operacionais em grupo e individuais e trabalho final individual. Todas as 
avalições foram realizadas de forma objetiva identificando-se o interesse e a participação dos alunos, pelos 
seus desempenhos em grupo ou individualmente nos trabalhos e nas atividades operacionais, pelas perguntas 
e respostas durante as aulas, pela atenção e participação nas aulas, para tal, foram elencados professores e 
instrutores com grandes experiências, que os capacitam e possibilitam as avaliações nas atividades inerentes a 
cada um. 
   
Número do Protocolo: 20171128.001.223676.015.0000000642-33 
Recurso:  
Pedido de Alteração e Anulação das Notas Obtidas nos Módulos 2 e 4 do Curso de Formação. 
Módulo 2: O método de avaliação desse módulo pode ser considerado injusto, visto que a média do módulo 
foi definida por meio de um somatório de notas dadas pelos próprios candidatos do concurso, avaliando o 
grau de participação dos concorrentes na realização de trabalhos passados no período do curso de formação. 
Foram realizados 4 trabalhos e para cada trabalho a turma era dividida em 9 grupos de 5 pessoas, a intenção 
era fazer cada candidato em cada trabalho agrupar-se com pessoas diferentes. Cada pessoa possui  um senso 
crítico de avaliação diferente, isso faz com que haja divergências entre as notas dadas por cada um, e já que 
não houveram rodízios suficientes para que todos pudessem interagir entre si, existiu a possibilidade de algum 
candidato ser avaliado por pessoas extremamente críticas, enquanto outros não serem avaliados por 
nenhuma dessas pessoas. Como a divergência das notas no geral foi mínima, solicito a alteração das notas do 
módulo 2 para a média máxima (10,0 pontos) para todos os candidatos que cumpriram as tarefas do 
respectivo módulo. 
Módulo 4:  Um dos itens a serem avaliados no Módulo 4 em acordo com o Anexo IV do edital do concurso, 
trata-se da Prática de tiro e defesa pessoal. Para fazer a prova de tiro a turma foi dividida em dois grupos, o 
primeiro grupo fez a prova no dia 08/05/2018 enquanto o segundo grupo realizou no dia 14/05/2018. Devido 
o segundo grupo realizar a mesma prova com uma semana de diferença, ocorre que integrantes deste grupo 
tiveram a possibilidade de mais tempo para se preparar para a prova, ocasionando assim vantagem para o 
segundo grupo. Dito isso, solicito a retirada da nota do tiro como composição da média do módulo 4 de todos 
os candidatos. 
Resposta:  
INDEFERIDO. O sistema de avaliação contido no conteúdo programático do curso de formação, por sua vez, 
inserido no Edital foi pautado na prática exigida aos Guardas Portuários, ou seja, trabalho participativo em 
equipe, leitura e entendimento das tarefas a serem desempenhadas, conhecimento dos conceitos de 
segurança pública portuária e de segurança física. Para tal, foram desempenhados trabalhos em equipe e 
atividades operacionais inerentes à profissão de agente de segurança, baseados no desempenho e 
participação coletivos e individuais. 
Da avaliação efetuada pelos candidatos, entre si, nos trabalhos em grupo: 
Esta forma de avaliação foi executada obedecendo o critério de revezamento dos componentes dos grupos, a 
fim de permitir a maior quantidade diferenciada de avaliações possíveis nos trabalhos desenvolvidos, 
objetivando que um candidato não fosse beneficiado com uma nota dada ao grupo em que o mesmo não teve 
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nenhuma participação objetiva, tal qual, ocorre nas tarefas desenvolvidas em grupo na GUARDA PORTUÁRIA 
(GUAPOR), nos turnos de serviço, dados pelas turmas, que são compostas por integrantes da GUAPOR, quando 
um componente pode não executar as suas tarefas, sobre carregando os demais no cumprimento da missão 
de proteção. 
Foram avaliados a participação nas tarefas do trabalho em grupo, como, cooperação, divisão das tarefas, 
interesse, empenho e ajuda mútua, ou seja, todas as características individuais necessárias para um trabalho 
em equipe e requisitos indispensáveis ao exercício do cargo de guarda portuário.   
Da prova de tiro marcada em dias diferentes, ocasionando a divisão da turma de 44 alunos, em duas sub 
turmas de 22: 
A divisão da turma de 44 alunos em duas turmas de 22 deveu-se pelos seguintes fastos: 
- o stand de tiro não comportava um número grande de atiradores, onde os candidatos, em um total de 22, 
reversaram-se durante cerca de oito horas para cada dia de prova; e 
- permitir maior segurança na aplicação da prova. 
A divisão da turma não alterou o resultado, pois todos os candidatos foram devidamente instruídos até a data 
do primeiro teste realizado, não havendo nenhum treinamento, aula ou qualquer outra atividade relacionada 
com a prova de tiro, no curso de formação, até a data da segundo prova. 
  
   
Número do Protocolo: 20171030.001.222570.015.0000000643-56 
Recurso:  
Destinado à EPL Concursos. 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
Eu, Herryssonn Araújo Barros, estou a entrar com este recurso porque sem sombras de dúvida fui prejudicado 
com o curso de formação que foi muito mal prestado, tendo em vista que ele compunha de uma fase 
classificatório-eliminatória do concurso público da guarda portuária. 
Como pode em um concurso público eliminatório/classificatório alunos fazerem provas (que valem nota para 
classifica-lo) em semanas distintas? Onde já se viu isso? 
Explicação do acontecido: pois bem, na prova de tiro a turma foi dividida em duas partes uma fez a prova de 
tiro (que vale nota no módulo 4) numa terça feira e a outra parte fez na terça seguinte uma semana de 
diferença. Logicamente, quem teve uma semana a mais obteve uma vantagem indevida. Teve mais tempo 
para treinar, controlar-se, manter a calma, etc. Isso não pode acontecer em um concurso público. 
Outro fato que ocorreu foi que foram realizados trabalhos (cinco vezes) em grupo e que nesses trabalhos os 
alunos tinham que avaliar os outros alunos que eram componentes de seu grupo de trabalhos e essa nota foi 
que compôs a nota do segundo módulo. Por cinco vezes cada aluno formou grupos diferentes e cada uma 
dessa vez ele tinha que avaliar os outros 4 alunos componentes de seu grupo, ou seja, cada aluno do curso de 
formação emitiu nota para os outros. 
Como pode o meu concorrente me avaliar? Logicamente, quem estar atrás de mim na classificação vai emitir 
para mim uma nota baixa fazendo, com isso, minha média diminuir e ele passar de mim na classificação final. 
Essa foi a nota composta no módulo 2. Uma média das notas que os outros alunos atribuíram para mim. Assim 
como eu emitir para os outros alunos. Quem já se viu isso? Nem é preciso dizer que a subjetividade imperou 
fortemente nesse curso de formação. Subjetividade que é vedada em qualquer concurso público. 
Como prova de tudo que estou afirmando, há a própria filmagem das câmeras do terminal de passageiros da 
Codern. 
Com esses fatos que foram citados acima, espero que a banca tome as devidas providências quanto ao 
assunto tratado. Não é possível que ela faça vista grossa para essa situação. 
Atenciosamente, Herryssonn Barros. 
Resposta:  
INDEFERIDO.  O sistema de avaliação contido no conteúdo programático do curso de formação, por sua vez, 
inserido no Edital foi pautado na prática exigida aos Guardas Portuários, ou seja, trabalho participativo em 
equipe, leitura e entendimento das tarefas a serem desempenhadas, conhecimento dos conceitos de 
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segurança pública portuária e de segurança física. Para tal, foram desempenhados trabalhos em equipe e 
atividades operacionais inerentes à profissão de agente de segurança, baseados no desempenho e 
participação coletivos e individuais. 
Da avaliação efetuada pelos candidatos, entre si, nos trabalhos em grupo: 
Esta forma de avaliação foi executada obedecendo o critério de revezamento dos componentes dos grupos, a 
fim de permitir a maior quantidade diferenciada de avaliações possíveis nos trabalhos desenvolvidos, 
objetivando que um candidato não fosse beneficiado com uma nota dada ao grupo em que o mesmo não teve 
nenhuma participação objetiva, tal qual, ocorre nas tarefas desenvolvidas em grupo na GUARDA PORTUÁRIA 
(GUAPOR), nos turnos de serviço, dados pelas turmas, que são compostas por integrantes da GUAPOR, quando 
um componente pode não executar as suas tarefas, sobre carregando os demais no cumprimento da missão 
de proteção. 
Foram avaliados a participação nas tarefas do trabalho em grupo, como, cooperação, divisão das tarefas, 
interesse, empenho e ajuda mútua, ou seja, todas as características individuais necessárias para um trabalho 
em equipe e requisitos indispensáveis ao exercício do cargo de guarda portuário.   
Da prova de tiro marcada em dias diferentes, ocasionando a divisão da turma de 44 alunos, em duas sub 
turmas de 22: 
A divisão da turma de 44 alunos em duas turmas de 22 deveu-se pelos seguintes fastos: 
- o stand de tiro não comportava um número grande de atiradores, onde os candidatos, em um total de 22, 
reversaram-se durante cerca de oito horas para cada dia de prova; e 
- permitir maior segurança na aplicação da prova. 
A divisão da turma não alterou o resultado, pois todos os candidatos foram devidamente instruídos até a data 
do primeiro teste realizado, não havendo nenhum treinamento, aula ou qualquer outra atividade relacionada 
com a prova de tiro, no curso de formação, até a data da segundo prova. 
   
Número do Protocolo: 20171006.001.220137.015.0000000644-24 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. O sistema de avaliação contido no conteúdo programático do curso de formação, por sua vez, 
inserido no Edital foi pautado na prática exigida aos Guardas Portuários, ou seja, trabalho participativo em 
equipe, leitura e entendimento das tarefas a serem desempenhadas, conhecimento dos conceitos de 
segurança pública portuária e de segurança física. Para tal, foram desempenhados trabalhos em equipe e 
atividades operacionais inerentes à profissão de agente de segurança, baseados no desempenho e 
participação coletivos e individuais. 
Da prova de tiro marcada em dias diferentes, ocasionando a divisão da turma de 44 alunos, em duas sub 
turmas de 22: 
A divisão da turma de 44 alunos em duas turmas de 22 deveu-se pelos seguintes fastos: 
- o stand de tiro não comportava um número grande de atiradores, onde os candidatos, em um total de 22, 
reversaram-se durante cerca de oito horas para cada dia de prova; e 
- permitir maior segurança na aplicação da prova. 
A divisão da turma não alterou o resultado, pois todos os candidatos foram devidamente instruídos até a data 
do primeiro teste realizado, não havendo nenhum treinamento, aula ou qualquer outra atividade relacionada 
com a prova de tiro, no curso de formação, até a data da segundo prova. 
   
Número do Protocolo: 20171004.001.219542.015.0000000645-85 
Recurso:  
Eu, Adriano da Costa Fernandes, vim por meio dasta solicitação pedi a anulação da prova de tiro, que esta 
dentro do módulo 4 do curso de formação da guarda portuário. Porque aconteceram algumas irregularidades 
no decorrer desta avaliação, como exemplo favorecimentos e privilégios. Pelo motivo, em que a turmo foi 
divdida em duas grandes grupos de 25, em que a primeira turma, que me encontrava, foi fazer a prova no dia 
08/05/2018 e a segunda foi fazer a prova no dia 14/06/2018. Tendo assim 7 dias de diferenças entre as 
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turmas, favorecendo a segunda turma com muito tempo para treinar o tiro. A segunda irregularidade foi no 
momento da prova, presenciada por alguns alunos que estavam no stand junto com a candidata de sexo 
feminino, que fez tiro simples (um tiro entre 1 a 3 segundos), sendo contrário o que nós tinham nos posto em 
relação a prova que era tiro duplo (double tap) disparado entre 1 a 3 segundos. Além dos alunos para 
comprovarem o fato ocorrido, no local havia câmaras de filmagens. A terceira irregularidade, foi a pessíma 
conservação dos óculos fornecidos para proteção na hora da prova, tais estavam muito arranhados, que 
atrapalhou na minha vizada do alvo. Tomando como base no exposto, para não tenham favorecidos e 
prejudicados, solicito que a prova do tiro seja anulada. 
Resposta:  
INDEFERIDO. O sistema de avaliação contido no conteúdo programático do curso de formação, por sua vez, 
inserido no Edital foi pautado na prática exigida aos Guardas Portuários, ou seja, trabalho participativo em 
equipe, leitura e entendimento das tarefas a serem desempenhadas, conhecimento dos conceitos de 
segurança pública portuária e de segurança física. Para tal, foram desempenhados trabalhos em equipe e 
atividades operacionais inerentes à profissão de agente de segurança, baseados no desempenho e 
participação coletivos e individuais. 
Da prova de tiro marcada em dias diferentes, ocasionando a divisão da turma de 44 alunos, em duas sub 
turmas de 22: 
A divisão da turma de 44 alunos em duas turmas de 22 deveu-se pelos seguintes fastos: 
- o stand de tiro não comportava um número grande de atiradores, onde os candidatos, em um total de 22, 
reversaram-se durante cerca de oito horas para cada dia de prova; e 
- permitir maior segurança na aplicação da prova. 
A divisão da turma não alterou o resultado, pois todos os candidatos foram devidamente instruídos até a data 
do primeiro teste realizado, não havendo nenhum treinamento, aula ou qualquer outra atividade relacionada 
com a prova de tiro, no curso de formação, até a data da segundo prova. 
Da conservação dos óculos de proteção utilizados nas provas de tiro: 
Durante a aplicação das provas de tiro não houve nenhuma reclamação quanto ao estado dos óculos de 
proteção, e caso, por ventura, houvesse tal reclamação e a constatação da irregularidade dos óculos esta seria 
atendida com a troca dos mesmos, pois havia óculos em número suficiente para a substituição.  
Da alegação de tiro simples para candidatas do sexo feminino na aplicação da prova de tiro:  
A avaliação final foi composta por vinte (20) disparos, realizados a comando do instrutor, por apito, no tempo 
máximo de três (03) segundos, para cada dois (02) disparos. Vale frisar que a Instrução Normativa nº 111, do 
Departamento de Polícia Federal (IN-111/DPF) determina que, para a aprovação no tiro o atirador deve ter um 
aproveitamento de 60% dos disparos realizados, ou 60 pontos, em alvo humanoide. A avaliação consta de dois 
disparos, no tempo estipulado, a critério do atirador. O comumente utilizado são os dois disparos em ação 
dupla (sem engatilhar a arma), permitindo ganho de tempo pelo atirador e maior facilidade para o 
enquadramento do alvo. Caso o atirador tenha os dedos curtos (com dificuldade para alcançar a tecla do 
gatilho) ou pouca força digital (para tracionar a tecla do gatilho) poderá realizar esses dois disparos em ação 
simples (engatilhando a arma com o polegar da mão auxiliar, antes de cada disparo), desde que estas ações 
não excedam os três segundos estabelecidos para a prova. Durante a prática do tiro real, apenas um atirador 
teve esta dificuldade (Welma Araújo), sendo orientada a tentar a realização dos dois disparos em ação simples. 
Durante a realização da avaliação final, a mesma cumpriu, em todas as fases, o tempo estabelecido para a 
realização dos dois disparos, obtendo sua aprovação. 
Em resumo a prova de tiro foi realizada de forma igualitária para todos os candidatos: três segundos para 
realizar dois disparos. 
Durante a realização das provas de tiro não houve registro de impugnação de mesmas, por parte dos 
candidatos. 
   
Número do Protocolo: 20171006.001.220090.015.0000000646-103 
Recurso:  

http://www.eplconcursos.com.br/


CODERN – CIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUTORIDADE PORTUÁRIA 
 

Realização 

 

Página 8 de 9 

REALIZAÇÃO: EPL CONCURSOS 

www.eplconcursos.com.br  

Modulo 2: Solicito Reavaliação das minhas( Carlos Elder Araújo da Silva) notas que compõem o módulo 2, 
tendo em vistas que os trabalhos realizado pelo meu grupo estava corretamente conforme  foi instruído, 
tendo como consequência a melhoria da nota deste módulo 2. 
Módulo 4: Solicito anulação somente da nota da “prova do Tiro”, tendo em vista que foi constatado que houve 
irregularidades nessa avaliação, tendo por consequência favorecimento/Privilegio para alguns enquanto que 
outros foram prejudicados. Tais irregularidades foram: Aprova do tiro foi dividida em duas turmas que 
realizam em dias diferentes, sendo a primeira turma no dia 08/05/2018 e a segunda turma no dia 14/05/2018, 
ambas no período matutino e vespertino, com isso alguns concorrentes foram prejudicados e outros 
beneficiados pelo fato de ter 7 dias de diferença, dando espaço de tempo para alguns treinarem e outros não. 
Outra irregularidade foi: Na prova do tiro foi testemunhado que enquanto os candidatos do sexo masculino 
realizou a prova com o “Tiro duplo(Double Tap)”, percebeu-se que os instrutores que ministrou a prova do tiro 
(Jorge Heleno, Paulo e André) favoreceram as candidatas do sexo feminino sendo beneficiadas por realizarem 
a prova com o “Tiro Simples”. Além da câmera para comprovar, nome de duas testemunhas são Leandro 
Florêncio De Souza Barbosa  e Elizandro De Araújo Moura. Outra irregularidade foi que eu, Carlos Elder Araújo 
da Silva me senti prejudicado pelo material oferecido, o óculos para realizar a prova do tiro estava velho, 
arranhado embaçando a minha vista consequentemente me prejudicou na mira do tiro. Em consequência 
disso, para que não haja ninguém favorecido  e  ninguém prejudicado, solicito que essa nota do tiro que 
compõe a quinta nota do módulo 4, seja anulada, já que foi constatada essas irregularidades supracitadas. 
Resposta:  
PARCIALMENTE DEFERIDO.  O sistema de avaliação contido no conteúdo programático do curso de formação, 
por sua vez, inserido no Edital foi pautado na prática exigida aos Guardas Portuários, ou seja, trabalho 
participativo em equipe, leitura e entendimento das tarefas a serem desempenhadas, conhecimento dos 
conceitos de segurança pública portuária e de segurança física. Para tal, foram desempenhados trabalhos em 
equipe e atividades operacionais inerentes à profissão de agente de segurança, baseados no desempenho e 
participação coletivos e individuais. 
Da prova de tiro marcada em dias diferentes, ocasionando a divisão da turma de 44 alunos, em duas sub 
turmas de 22: 
A divisão da turma de 44 alunos em duas turmas de 22 deveu-se pelos seguintes fastos: 
- o stand de tiro não comportava um número grande de atiradores, onde os candidatos, em um total de 22, 
reversaram-se durante cerca de oito horas para cada dia de prova; e 
- permitir maior segurança na aplicação da prova. 
A divisão da turma não alterou o resultado, pois todos os candidatos foram devidamente instruídos até a data 
do primeiro teste realizado, não havendo nenhum treinamento, aula ou qualquer outra atividade relacionada 
com a prova de tiro, no curso de formação, até a data da segundo prova. 
Da conservação dos óculos de proteção utilizados nas provas de tiro: 
Durante a aplicação das provas de tiro não houve nenhuma reclamação quanto ao estado dos óculos de 
proteção, e caso, por ventura, houvesse tal reclamação e a constatação da irregularidade dos óculos esta seria 
atendida com a troca dos mesmos, pois havia óculos em número suficiente para a substituição.  
Da alegação de tiro simples para candidatas do sexo feminino na aplicação da prova de tiro:  
A avaliação final foi composta por vinte (20) disparos, realizados a comando do instrutor, por apito, no tempo 
máximo de três (03) segundos, para cada dois (02) disparos. Vale frisar que a Instrução Normativa nº 111, do 
Departamento de Polícia Federal (IN-111/DPF) determina que, para a aprovação no tiro o atirador deve ter um 
aproveitamento de 60% dos disparos realizados, ou 60 pontos, em alvo humanoide. A avaliação consta de dois 
disparos, no tempo estipulado, a critério do atirador. O comumente utilizado são os dois disparos em ação 
dupla (sem engatilhar a arma), permitindo ganho de tempo pelo atirador e maior facilidade para o 
enquadramento do alvo. Caso o atirador tenha os dedos curtos (com dificuldade para alcançar a tecla do 
gatilho) ou pouca força digital (para tracionar a tecla do gatilho) poderá realizar esses dois disparos em ação 
simples (engatilhando a arma com o polegar da mão auxiliar, antes de cada disparo), desde que estas ações 
não excedam os três segundos estabelecidos para a prova. Durante a prática do tiro real, apenas um atirador 
teve esta dificuldade (Welma Araújo), sendo orientada a tentar a realização dos dois disparos em ação simples. 

http://www.eplconcursos.com.br/


CODERN – CIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUTORIDADE PORTUÁRIA 
 

Realização 

 

Página 9 de 9 

REALIZAÇÃO: EPL CONCURSOS 

www.eplconcursos.com.br  

Durante a realização da avaliação final, a mesma cumpriu, em todas as fases, o tempo estabelecido para a 
realização dos dois disparos, obtendo sua aprovação. 
Em resumo a prova de tiro foi realizada de forma igualitária para todos os candidatos: três segundos para 
realizar dois disparos. 
Durante a realização das provas de tiro não houve registro de impugnação de mesmas, por parte dos 
candidatos. 
Da reavaliação das notas do módulo 2: 
A média do candidato recorrente no módulo dois foi decrescida erradamente de 0.08. 
A média de avaliação do candidato nos grupos de trabalho foi 9,94 e a nota do grupo no trabalho 
correspondente ao citado módulo foi 9.95, portanto a nota do candidato no trabalho é 9.95. 
Para a média do modulo foram somados 39.95/4, perfazendo uma média para o módulo de 9.99. O 
decréscimo deveria ter sido apenas de 0,01. 
Conclusão: a média do candidato no módulo 2 foi alterada para 9,99 passando a sua nota final do curso de 
formação para 9.80. 
  

2. Todos os recursos foram indeferidos pela Comissão, exceto quanto ao deferido do pedido de revisão e 
alteração da nota do Módulo 2 e, consequentemente, a alteração da nota final do curso para o 
candidato CARLOS HELDER ARAÚJO DA SILVA. 
 

Natal-RN, 29  de junho de 2018. 
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