
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI-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), 23 de maio de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 52 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

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: 3.716 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

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: 858 

Cargo: Motorista Categoria AB 

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: 755 

Cargo: Motorista Socorrista do SAMU 

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: 3.782 

Cargo: Motorista Socorrista do SAMU 

Justificativa: 8.4. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá 
preferência, nesta ordem:  
a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na 
forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 10741/2003 
(Estatuto do Idoso). No caso dos empatantes serem ambos abrangidos 
por este critério, prevalecerá o mais idoso;  
b) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de 
conhecimentos específicos;  
c) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de língua 
portuguesa;  
d) O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante.  

8.4.1 Para os candidatos que fazem prova de títulos, havendo empate 
quanto a soma de pontos final entre a prova objetiva e a pontuação da 
prova de títulos, prevalecerá o candidato com a maior nota da prova 
objetiva. 

 



RECURSO 06 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 91 

Cargo: Professor de Ciências 

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: 2.987 

Cargo: Assistente Social 

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: 269 

Cargo: Engenheiro Civil 

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: 1082 

Cargo: Cirurgião Dentista 

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: 3107 

Cargo: Professor de Ciências  

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: 8. 1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso, o 
candidato que obtiver, cumulativamente:  
a) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final da prova 
objetiva, tiver feito, no mínimo: 60% (sessenta por cento) do total de 
pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita 
objetiva, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos e não zerar nenhuma das disciplinas.  

5.2. O presente certame é composto de uma prova objetiva escrita que consta 
de 40 (quarenta) questões. 

60% de 40 = 24 pontos necessários para aprovação ou classificação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSO 11 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 3342 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde  

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: 8.4. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá 
preferência, nesta ordem:  
a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na 
forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 10741/2003 
(Estatuto do Idoso). No caso dos empatantes serem ambos abrangidos 
por este critério, prevalecerá o mais idoso;  
b) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de 
conhecimentos específicos;  
c) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de língua 
portuguesa;  
d) O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante.  

8.4.1 Para os candidatos que fazem prova de títulos, havendo empate 
quanto a soma de pontos final entre a prova objetiva e a pontuação da 
prova de títulos, prevalecerá o candidato com a maior nota da prova 
objetiva. 

 

 
 

RECURSO 12 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 406 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Os critérios do edital devem ser devidamente respeitados. 

8. 1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso, o 
candidato que obtiver, cumulativamente:  
a) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final da prova 
objetiva, tiver feito, no mínimo: 60% (sessenta por cento) do total de 
pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita 
objetiva, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos e não zerar nenhuma das disciplinas.  

b) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final da prova 
objetiva, tiver feito, no mínimo: 60% (sessenta por cento) do total de 
pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita 
objetiva, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos, não zerar nenhuma das disciplinas e constar 
numa posição que esteja em até 02 (duas) vezes o número de vagas 
previstas neste Edital, sem contar os candidatos aprovados.  

 

 
 



RECURSO 13 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1439 

Cargo: Agente de trânsito 

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 14 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 3370 

Cargo: Técnico de 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 15 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1524 

Cargo: Técnico de 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 16 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 554 

Cargo: Professor Língua Portuguesa 

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 17 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 418 

Cargo: Professor Geografia 

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 18 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 691 

Cargo: Professor Historia 

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 19 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 3791 

Cargo: 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 20 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 586 

Cargo: 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 21 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 3.841 

Cargo: Fiscal de Tributos 

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 22 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 2313 

Cargo: Professor  do 1 º ao 5 º ano 

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 23 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 3020 
Cargo: Professor Educação Infantil 
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 24 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 3608 
Cargo: Professor Ensino Infantil 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: 9.11. 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. 

 
 
 
 
 

 
 



I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 3624 
Cargo: Psicólogo 
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. 

Os critérios do edital devem ser devidamente respeitados. 

8. 1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso, o 
candidato que obtiver, cumulativamente:  
a) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final da prova 
objetiva, tiver feito, no mínimo: 60% (sessenta por cento) do total de 
pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita 
objetiva, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos e não zerar nenhuma das disciplinas.  

b) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final da prova 
objetiva, tiver feito, no mínimo: 60% (sessenta por cento) do total de 
pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita 
objetiva, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos, não zerar nenhuma das disciplinas e constar 
numa posição que esteja em até 02 (duas) vezes o número de vagas 
previstas neste Edital, sem contar os candidatos aprovados. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


