
 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO-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), 10 de junho de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 

RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 352 

Cargo: Professor de Matemática 

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: 527 

Cargo: Professor A/C, Ensino Infantil e Anos Iniciais 

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: 142 

Cargo: Professor A/C, Ensino Infantil e Anos Iniciais 

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: 141 

Cargo: Professor A/C, Ensino Infantil e Anos Iniciais 

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. 

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 06 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 345 

Cargo: Professor A/C, Ensino Infantil e Anos Iniciais 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Recorre o candidato, informando que no dia da aplicação das provas houve 
um erro por parte do IMA ao entregar provas distintas para os candidatos 
ao cargo de Professor A/C, Ensino Infantil e Anos Iniciais, o que por 
consequência geraria resultados negativos para os candidatos. O 
argumento do candidato, no entanto, é verídico em partes, mas totalmente 
inválido, uma vez que, como havia  sido explicado no dia da prova, este 
mero não implicaria anulação da prova, pois como pode ser comprovado, 
a prova para ambos os cargos são exatamente iguais, onde em toda a 
estrutura da prova não há sequer uma mera vírgula ou palavra diferente, 
e, embora na capa ter havido a omissão de uma letra “A/C” não existe 
motivo lógico algum para anulação da prova.. 
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