
 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ-PI 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA PONTUAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

Tendo em vista a divulgação do resultado preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 

alguns candidatos, que impetrarem recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso público divulga o presente resultado. 

 

Teresina (PI), 13 de maio de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 

RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 871 

Cargo: Professor de Educação Básica I 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 

impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma falha no 

processo de leitura do gabarito. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 

pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 

deste resultado. 

 

RECURSO 02 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 366 

Cargo: Motorista Categoria “D” 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 

impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma falha no 

processo de leitura do gabarito. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 

pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 

deste resultado. 

 



RECURSO 03 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 633 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 

impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma falha no 

processo de leitura do gabarito. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 

pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 

deste resultado. 

 

 

 

RECURSO 04 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 578 

Cargo: Motorista Categoria “D” 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 

impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma falha no 

processo de leitura do gabarito. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 

pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 

deste resultado. 

 

 

RECURSO 05 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 363 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais - Vigia 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 

impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma falha no 

processo de leitura do gabarito. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 

pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 

deste resultado. 

 



RECURSO 06 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 21 

Cargo: Motorista Categoria “D” 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 

impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma falha no 

processo de leitura do gabarito. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 

pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 

deste resultado. 

 

 

RECURSO 07 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 960 

Cargo: Operador de Máquinas Pesadas  

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 

impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma falha no 

processo de leitura do gabarito. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 

pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 

deste resultado. 

 

 

 

RECURSO 08 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 845 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais - Vigia 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 

impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma falha no 

processo de leitura do gabarito. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 

pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 

deste resultado. 

 



RECURSO 09 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.204 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 
impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma falha no 
processo de leitura do gabarito. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 
pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 
deste resultado. 

 

RECURSO 10 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 268 

Cargo: Motorista Categoria “D” 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 
impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma falha no 
processo de leitura do gabarito. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 
pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 
deste resultado. 

 

RECURSO 11 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 460 

Cargo: Motorista Categoria “B” 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: O argumento do candidato não é procedente a respeito da questão de 

português de número 02:  

Recorre o candidato, informando que há duas alternativas iguais, B e D, 

e argumenta que isso induz o candidato a pensar que ambas estão 

corretas. Não procede. O que define se a questão está errada ou correta é 

o conhecimento do candidato. No caso, embora haja duas alternativas 

iguais, como afirmou, nenhuma foi dada como certa. Portanto, havendo 

apenas uma alternativa correta, letra “C” e sendo esta distinta daquelas 

que são iguais, não há motivo para anulação da questão. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 
pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 
deste resultado. 

 

 

 



RECURSO 12 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 762 

Cargo: Operador de Máquinas Pesadas 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: O argumento do candidato não é procedente a respeito da questão de 
português de número 02:  

Recorre o candidato, informando que há duas alternativas iguais, B e D, e 
argumenta que isso induz o candidato a pensar que ambas estão corretas. 
Não procede. O que define se a questão está errada ou correta é o 
conhecimento do candidato. No caso, embora haja duas alternativas iguais, 
como afirmou, nenhuma foi dada como certa. Portanto, havendo apenas 
uma alternativa correta, letra “C” e sendo esta distinta daquelas que são 
iguais, não há motivo para anulação da questão. 

9.8 A Banca Examinadora, composta de pessoas de reputação ilibada e de 
conhecimento de nível superior, para o CONCURSO PÚBLICO constitui-se 
como única e última instância para a análise dos recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

Observação: Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido 

pelo (a) candidato (a) em até 05 (cinco) dias após a data de publicação 

deste resultado. 

 

 

 

RECURSO 13  

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – VIGIA (CÓD. 116 e 117) 

Questão 36 

Justificativa: Analisando o recurso impetrado administrativamente a banca 

examinadora reviu e a questão 36 do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 

– Vigia / Questão 36, fazendo valer a partir de agora como gabarito oficial 

e definitivo a alternativa “D”, podendo haver alterações no resultado 

anteriormente publicado por conta de tal alteração.  

Conclusão: Alteração do gabarito oficial divulgado – Gabarito Definitivo letra “D” 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

IMA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

 


