
 

 

 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO-MA 

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), 19 de julho de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

INSCRIÇÃO: 2.028 

CARGO: VIGIA 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 2.822 

CARGO: VIGIA 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 1.179 

CARGO: VIGIA 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 623 

CARGO: OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - OSD 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 80 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 156 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 2.696 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO – LÍNGUA INGLESA 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 2.812 

CARGO: PROFESSOR ENS. FUND. 6º AO 9º ANO - MATEMÁTICA 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 2.101 

CARGO: PSICÓLOGO 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 3.179 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 2.997 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

RESPOSTA AO 

PEDIDO DE 

EXPLICAÇÃO:  

8.1. 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% (cinquenta 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. 

 
 
 
 



RECURSO 12 

INSCRIÇÃO: 14 

CARGO: PROFESSOR ENS. FUND. 6º AO 9º ANO - HISTÓRIA 

RESULTADO  INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

8.3. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência 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). Persistindo 

o empate, o desempate beneficiará o candidato que: 

1º- Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 

neste Concurso, conforme o artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso, Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003; 

2º- tiver obtido maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;  

3º- for mais idoso;  

4º- os casos omissos serão resolvidos pelo Instituto Machado de Assis juntamente à 

Comissão Especial do Concurso. 

RESULTADO GERAL POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

Cargo: 119 PROF. ENS. FUND. 6º AO 9º ANO - HISTÓRIA 

COL. NOME INSC. NOTA 
DATA DE 

NASCIMENTO 

4ª LUIZ JOSÉ DA SILVA LIRA 1.711 25,00 17/01/1985 

5ª SILVIA MARIA DE C. CARDOSO 14 25,00 14/11/1985 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


