
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU-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), 01 de setembro de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 934 

Cargo: Auxiliar de Farmácia 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 
impetrado pelo (a) candidato (a), e foi constatada falha no processo de 
leitura do gabarito. Atribuição de um ponto pela questão nula. 

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: 1023 

Cargo: Auxiliar de Farmácia 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 
impetrado pelo (a) candidato (a), e foi constatada falha no processo de 
leitura do gabarito. Atribuição de um ponto pela questão nula. 

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: 2971 

Cargo: Professor Polivalente 

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. 

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; 

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: 997 

Cargo: Professor Polivalente 

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: 1658 

Cargo: Professor Polivalente 

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 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1670 

Cargo: Administrativo 

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: 2738 

Cargo: Administrativo 

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: 1.173 

Cargo: Administrativo 

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: 1850 

Cargo: Professor Polivalente 

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: 2.938 

Cargo: Professor Polivalente 

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: 1659 

Cargo: Professor Polivalente 

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: 3135 

Cargo: OSD – Operacional de Serviços Diversos 

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: 1868 

Cargo: OSD – Operacional de Serviços Diversos 

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: 827 

Cargo: Digitador 

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: 251 

Cargo: OSD – Operacional de Serviços Diversos 

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: 2668 

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 17 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1949 

Cargo: Médico Veterinario 

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: 2178 

Cargo: Farmacêutico 

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: 2228 

Cargo: Cuidador de alunos com Necessidades Especiais. 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: No edital, o item 6.1 deverá ser lido juntamente com o item 8.1, no que diz: 

6.1. Será considerado habilitado (mas não necessariamente aprovado ou 
classificado) na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) do somatório dos pontos correspondentes ao conjunto 
das modalidades que compõem a Prova Objetiva. Sendo que tal critério deve 
ser lido em conjunto com o que dispõe o item 8.1.  

6.2. Será eliminado do Certame o candidato que não atingir o mínimo de 50% 
(cinquenta) por cento das questões na prova de conhecimentos específicos. 



6.2.1 Será eliminado do Certame o candidato que obtiver pontuação 0 (zero) 
em qualquer disciplina individualmente considerada. 

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 03 (três) vezes o 
número de vagas previstas neste Edital, sem contar os candidatos aprovados 

Observação: Deve observar o número de vagas e seu critério de classificação, 

 
 
 

RECURSO 20 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1287 

Cargo: Recepcionista 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Intempestivo recurso sobre questões. 

Observação: Houve fase especifica para o mesmo. 
 

 
RECURSO 21 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1497 

Cargo: Professor Polivalente 

Resultado 
do Recurso: 

DEFERIDO. 

Justificativa: Recurso Contra Resultado Preliminar 

Observação: Houve omissão indevida da pontuação da prova objetiva do recorrente, vez 
que o mesmo compareceu devidamente à aplicação da prova objetiva, fato 
comprovável pela ata de sala de aula. Faz-se necessária duas medidas: (a) a 
inclusão de sua nota da prova objetiva, fazendo jus à pontuação de 28 (vinte e 
oito) pontos, tal qual dispõe o espelho do gabarito abaixo; (b) ademais, tendo 
em vista a previsão da aplicação de prova de títulos para os candidatos aos 
cargos de Professor, situação que inclui o recorrente, e considerando que o 
mesmo venha a ocupar a 5ª posição no resultado definitivo da prova de 
títulos, deve-se abrir prazo de mesma duração ofertado aos demais 
candidatos para que o mesmo envie sua documentação, nas mesmas 
condições ofertadas aos demais. 



 
Gabarito  - Antônio Braga Gonçalves 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


