
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

 

 

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 dezembro de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 2.808 

Cargo: AUXILIAR 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 02 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 7.049 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 5.133 

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 04 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.301 

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 05 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.577 

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 06 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 6.170 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 6.004 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.855 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 3.831 

Cargo: GUARDA MUNICIPAL 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 3.685 

Cargo: CONTROLADOR 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 3.444 

Cargo: CONTROLADOR 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 6.459 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I – 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 13 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.945 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I – 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 14 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 6.594 

Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 933 

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

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. 

Os pontos foram devidamente atribuídos para todos. Não há erro na 
pontuação do recorrente. 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 5.605 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 3.842 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 5.614 

Cargo: MÉDICO ESF 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.851 

Cargo: ZELADOR (A) 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 6.683 

Cargo: LAVADEIRA - HOSPITAL 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: FISCAL SANITÁRIO 

Cargo: 3.826 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 2.382 

Cargo: AUXILIAR 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 23 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.683 

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 6.655 

Cargo: PROFESSOR ENS. FUNDAMENTAL II - INGLÊS 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.054 

Cargo: TÉCNICO AGRÍCOLA 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 2.998 

Cargo: SUPERVISOR ESCOLAR 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.012 

Cargo: SUPERVISOR ESCOLAR 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.818 

Cargo: ZELADOR (A) 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 6.872 

Cargo: PSICÓLOGO 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 7 

Cargo: AUXILIAR 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 31 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.883 

Cargo: AUXILIAR 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 32 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.208 

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

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 33 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 5.330 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – LIBRAS E SINAIS 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Candidato (a) não atendeu o disposto no item 7.1, “a”, haja vista ter feito 
pontuação inferior a 60% da prova objetiva, ou seja, mínimo de 24 pontos. 

 

RECURSO 34 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 941 

Cargo: VIGIA 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Na tabela de resultado publicada no site, CB, MAT, PORT, são apenas 
legendas utilizadas para diferenciar as disciplinas que foram cobradas na 
prova objetiva. Nota-se que a estrutura da prova objetiva para os cargos de 
nível fundamental era composta por (port, matemática, conhecimentos 
específicos). Se o candidato observar bem, a legenda (MAT) está zerada para 
todos os candidatos, sendo incorporada a nota da prova de matemática 
básica à legenda (CB), mas isso não acarreta nenhum problema ou 
entendimento, haja vista que todos os candidatos tiveram suas notas 
divulgadas. 

 

RECURSO 35 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 6.487 

Cargo: FISIOTERAPEUTA 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Para ser CLASSIFICADO, o candidato deveria ter se enquadrado no disposto no 
item 7.1. “d”. 

7.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que 
obtiver, cumulativamente:  

a) Será considerado APROVADO ou CLASSIFICADO candidato que, ao final da 
prova objetiva, tiver feito, no mínimo: 60% (sessenta por cento) do total de 
pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva. 
b) 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de conhecimentos 
específicos.  

c) Não zerar nenhuma das disciplinas que compõem a prova objetiva.  

d) Constar numa posição que esteja em até 02 (duas) vezes o número de vagas 
previstas neste Edital, sem contar os candidatos aprovados. 

 



RECURSO 36 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.757 

Cargo: MAQUEIRO-HOSPITALAR 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: O IMA não pode desclassificar candidato por mera alegação de que o mesmo 
não cumpre requisitos para assumir o cargo. Afinal, quem avalia os requisitos 
para a posse é o órgão contratante. 

 

RECURSO 37 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.831 

Cargo: GUARDA MUNICIPAL 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: O candidato está à frente do recorrente pela maior pontuação em 
Conhecimentos Específicos. 

Critérios estabelecidos no edital em caso de empate: 

7.5. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência, 
nesta ordem:  

a) 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). 
No caso dos empatantes serem ambos abrangidos por este critério, prevalecerá 
o mais idoso;  

b) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de conhecimentos 
específicos;  

c) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de língua portuguesa; 
d) O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante 

 

RECURSO 38 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 974 

Cargo: ZELADOR (A) 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Na tabela de resultado publicada no site, CB, MAT, PORT, são apenas 
legendas utilizadas para diferenciar as disciplinas que foram cobradas na 
prova objetiva. Nota-se que a estrutura da prova objetiva para os cargos de 
nível fundamental era composta por (port, matemática, conhecimentos 
específicos). Se o candidato observar bem, a legenda (MAT) está zerada para 
todos os candidatos, sendo incorporada a nota da prova de matemática 
básica à legenda (CB), mas isso não acarreta nenhum problema ou 
entendimento, haja vista que todos os candidatos tiveram suas notas 
divulgadas. 



 

RECURSO 39 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.750 

Cargo: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: Candidato faz jus a posição de 5º colocado. 

Como muito bem argumentou o candidato, com fundamento da legislação 
supramencionada e no entendimento prolatado pelo SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, o recorrente deve constar na listagem geral na 5ª posição e na 
listagem especial (lista dos portadores de necessidades especiais). 

 

RECURSO 40 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 6.455 

Cargo: PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: Será feito a retificação no sistema conforme solicitado pelo recorrente. 

 

RECURSO 41 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 199 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: Será feito a retificação no sistema conforme solicitado pelo recorrente. 

 

RECURSO 42 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 5.065 

Cargo: VIGIA 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: Candidato faz jus a posição de 25º colocado, conforme disposto no edital. 

 

 

 



RECURSO 43 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.577 

Cargo: VIGIA 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: 8.10. 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. 

 

 

 

 

RECURSO 44 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.444 

Cargo: CONTROLADOR 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: 8.10. 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. 

 

 

 

 

RECURSO 45 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 5.605 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: 8.10. 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. 

 



RECURSO 46 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 6.655 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA ESTANGEIRA 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: 8.10. 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. 

 
 

 

RECURSO 47 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.920 

Cargo: VIGIA 

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 dos pontos omitidos no resultado preliminar. 

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 48 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 5.132 

Cargo: VIGIA 

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 dos pontos omitidos no resultado preliminar. 

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 49 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 911 

Cargo: VIGIA 

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 dos pontos omitidos no resultado preliminar. 

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 50 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.544 

Cargo: GUARDA MUNICIPAL 

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 dos pontos omitidos no resultado preliminar. 

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 51 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 2.486 

Cargo: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ESF 

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 dos pontos omitidos no resultado preliminar. 

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 52 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.528 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS NATURAIS 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: O II está incorreto, já que as nuvens não são formadas simplesmente por valor 
de água, mas por valor de água condensado.  
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