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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE 
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO FINAL 

 
 
 
 

A Comissa o Organizadora do Concurso Pu blico da Prefeitura Municipal de A gua 
Doce ESCLARECE que:  
 
01 – Cabe recurso, previsto no Edital, contra o resultado final para que: se faça prevalecer regras 
previstas no Edital ou corrigir eventuais erros materiais como falha na soma, colocaça o em 
cargo diferente ou outros temas que na o sejam reana lise de tí tulos ou de questo es, que seria 
inoportuno.  
 
02 – Ate  a divulgaça o do resultado final para homologaça o, podem haver alteraço es nos 
resultados anteriormente divulgados, exclusivamente, com o intuito de fazer valer o resultado 
mais objetivamente pro ximo do que dispo e os termos do Edital. 
 
03 – O item 6.1.A aduz que sera o classificados e, consequentemente, chamados para a segunda 
fase de tí tulos o candidato que estiver na posiça o igual ao nu mero de vagas previstos.  
 
04 – Ainda de acordo com os termos do Edital, o candidato que na o constar dentro das posiço es 
de classificado, estara , automaticamente, eliminado do certame. 
 
05 – No caso do cargo 119 (Professor de Histo ria), ha  previsa o de 02 (duas vagas) e, assim, 
haveria classificaça o de mais 02 (dois) candidatos, sendo convocados para apresentar os tí tulos 
o candidato que ocupasse ate  a 4ª (quarta) posiça o. 
 
06 – Entretanto, houve equí voco na divulgaça o do resultado preliminar da prova objetiva ao 
colocar como “classificado” candidatos que deveriam constar como “eliminado”, ja  que estavam 
fora da zona de classificaça o. De forma, que para o cargo 119, houve a convocaça o errada de 
candidatos que deveriam constar como eliminados. 

 
Desta forma, em consona ncia ao estabelecido no Edital, o IMA AVISA a todos os 

candidatos que: 
 
01 – O nu mero de classificados e  igual ao nu mero de vagas previstas no quadro de vagas. 
 
02 – O candidato que estiver fora da zona de classificaça o, esta  eliminado. 
 
03 – Candidatos eliminados na o participam da prova de tí tulos. 
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04 – O resultado final para homologaça o, publicado no IMA, esta  de acordo com essas 
consideraço es e com os termos do Edital. 
 
Sem mais para o momento. 
 
Teresina, 14 de setembro de 2016. 
Comissa o Organizadora do Concurso 
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