
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-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), 18  de junho de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 3.632 

Cargo: Técnico de Contabilidade 

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: 1.445 

Cargo: Técnico de Informática 

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: 6.596 

Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal 

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: 4.430 

Cargo: Cozinheira 

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: 4.431 

Cargo: Operador de Maquinas Pesadas 

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: 3.809 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais AOSD 

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: 7.744 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais AOSD 

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: 1.638 

Cargo: 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 09 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 7.957 

Cargo: Enfermeiro 

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: 7.854 

Cargo: Enfermeiro  

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: 5.844 

Cargo: Enfermeiro  

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 12 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 4.478 

Cargo: Enfermeiro 

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 13 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 5.887 

Cargo: Fisioterapeuta 

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: 4.163 

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 15 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 7.343 

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 16 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 2.710 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

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: 3.030 

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 18 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 6957 

Cargo: Professor 1º ao 5º 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 19 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.442 

Cargo: Nutricionista 

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: 2.731 

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: 6.547 

Cargo: Músico ( Bombardao) 

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: 6.758 

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: 7.710 
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 24 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 2.156 
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 25 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 5.461 
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 26 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 5.316 
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 27 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 828 
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 28 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 4484 
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 29 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 4.821 
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 30 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 3.335 
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: Segundo o item 6.4 do edital, quadro de estrutura da prova, não há 

diferença de peso entre as disciplinas, portanto sua colocação e pontuação 
estão corretas. 

Observação: A posição do candidato mencionado, está correta uma vez que vez maior 
pontuação. 

 
 
 
 
 
RECURSO 31 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 4.676 
Cargo: Técnico de Enfermagem- Zona Rural 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o item 8.1 do edital. será considerado APROVADO e 

CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente: 
a)No mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos 
correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva; 
b) No mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos; 
 c) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado da 
prova objetiva, constar numa posição dentro do número de vagas 
disponibilizadas; 
 d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado 
da prova objetiva, constar numa posição que esteja em até 01 (uma) vez o 
número de vagas previstas neste Edital, sem contar os candidatos 
aprovados.  

Observação: Os itens são cumulativos, e o recurso se encaixa nos itens “C” e “D” sobre a 
quantidade de vagas ofertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECURSO 32 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 4.666 
Cargo: Professor de Português  do 6 º ao 9 º ano 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o item 8.1 do edital. será considerado APROVADO e 

CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente: 
a)No mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos 
correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva; 
b) No mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos; 
 c) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado da 
prova objetiva, constar numa posição dentro do número de vagas 
disponibilizadas; 
 d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado 
da prova objetiva, constar numa posição que esteja em até 01 (uma) vez o 
número de vagas previstas neste Edital, sem contar os candidatos 
aprovados. 

Observação: Os itens são cumulativos, e o recurso se encaixa nos itens “C” e “D” sobre a 
quantidade de vagas ofertas. 

 
 
 
 
 
RECURSO 33 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 3.206 
Cargo: Professor   
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o item 8.1 do edital. será considerado APROVADO e 

CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente: 
a)No mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos 
correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva; 
b) No mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos; 
 c) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado da 
prova objetiva, constar numa posição dentro do número de vagas 
disponibilizadas; 
 d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado 
da prova objetiva, constar numa posição que esteja em até 01 (uma) vez o 
número de vagas previstas neste Edital, sem contar os candidatos 
aprovados. 

Observação: Os itens são cumulativos, e o recurso se encaixa nos itens “C” e “D” sobre a 
quantidade de vagas ofertas. 

 
 



RECURSO 34 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 5229 
Cargo: Professor  do 1 º ao 5 º ano 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o item 8.1 do edital. será considerado APROVADO e 

CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente: 
a)No mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos 
correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva; 
b) No mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos; 
 c) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado da 
prova objetiva, constar numa posição dentro do número de vagas 
disponibilizadas; 
 d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado 
da prova objetiva, constar numa posição que esteja em até 01 (uma) vez o 
número de vagas previstas neste Edital, sem contar os candidatos 
aprovados. 

Observação: Os itens são cumulativos, e o recurso se encaixa nos itens “C” e “D” sobre a 
quantidade de vagas ofertas. 

 
 
 
RECURSO 35 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 7877 
Cargo: Músico Contrabaixo Tuba 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: Intempestivo recurso de questões, segundo o item 9.8. do edital a Banca 

Examinadora 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:  
Qualquer contestação deveria ser feita no prazo ofertado. 

 
 
RECURSO 36 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 4908 
Cargo: Músico Percussionista 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: Intempestivo recurso de questões, segundo o item 9.8. do edital a Banca 

Examinadora 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: O conteúdo da prova se encontra dentro do programado no edital, não 
tendo obrigatoriedade de cair em cada prova o especifico de sua area. Deve 
entretanto esta dentro do conteúdo programático do edital 



RECURSO 37 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 4547 
Cargo: Enfermeiro 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: A banca está buscando o melhor entendimento doutrinário possível, 

mesmo não havendo uma previsão inicial do ocorrido , podem os 
candidatos entrar com o recurso e fazer essas alterações de gabaritos e 
constatada alguma falha, há devidas alterações, recursos esses facultados 
a todos os candidatos. 

Observação: O conteúdo da prova se encontra dentro do programado no edital, não 
tendo obrigatoriedade de cair em cada prova o especifico de sua area. Deve 
entretanto esta dentro do conteúdo programático do edital 

 
 

RECURSO 38 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 999 
Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o item 8.1 do edital. será considerado APROVADO e 

CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente: 
a)No mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos 
correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva; 
b) No mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos; 
 c) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado da 
prova objetiva, constar numa posição dentro do número de vagas 
disponibilizadas; 
 d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado 
da prova objetiva, constar numa posição que esteja em até 01 (uma) vez o 
número de vagas previstas neste Edital, sem contar os candidatos 
aprovados. 

Observação: Os itens são cumulativos, e o recurso se encaixa nos itens “C” e “D” sobre a 
quantidade de vagas ofertas. 

 
RECURSO 39 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 6673 
Cargo: Enfermeiro 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: Os princípios basilares do concurso público são a isonomia no tratamento 

dos candidatos e a seleção do candidato mais bem preparado. A banca visa 
o melhor entendimento doutrinário possível, com o gabarito mais próximo 
da certeza, já que o Concurso busca, acima de qualquer formalidade, a 
seleção do candidato mais bem preparado. De nada adiantaria a divulgação 
de um gabarito dito definitivo se o mesmo ainda apresenta questões 



passíveis de mudanças. Ademais, para todos os candidatos foi 
oportunizado prazo para recursos, não podendo se falar em privilégio ou 
falta de tratamento de isonômico. Mais importante que o nome que se dá 
ao gabarito (definitivo ou preliminar) é a busca pela resposta mais correta, 
haja vista que a Banca trabalha apenas com a busca da verdade científica. 
A banca entende que, como ninguém é detentor da verdade absoluta, e que 
em campos do conhecimento humano, especialmente em matérias de nível 
superior, é sempre possível haver contra argumentação, não há, no final, 
prejuízo para o candidato que fez uma prova correta. 

Observação: O conteúdo da prova se encontra dentro do programado no edital, não 
tendo obrigatoriedade de cair em cada prova o especifico de sua area. Deve 
entretanto esta dentro do conteúdo programático do edital 

 
 

RECURSO 40 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 3256 
Cargo: Médico Veterinário 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: 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: Permanecendo  Gabarito Oficial 

 
 
 

RECURSO 41 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 3898 
Cargo: Vigia 
Resultado do Recurso: SOLICITAÇÃO DEFERIDA 
Justificativa: Seguem as datas de nascimento 

Raimundo Moreira Camapum Filho – 19/01/1980 
Alan da Silva Lima – 21/02/1985 
Daniel da Paz de Sampaio Alves –27/10/1986 
Naylton Meneses Carvalho –06/09/1988 
Sócrates Souza Carvalho –12/11/1990 

Observação: Enviaremos sua solicitação por email em cinco dias . 
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