
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS IMPETRADOS 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), 06 de outubro de 2017 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

RECURSO 01 

CANDIDATO (A): LEILA DAYANA GOMES MILANEZ 

INSCRIÇÃO: 781 

CARGO: ASSISTENTE 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. 

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 desse resultado. 

 

RECURSO 02 

CANDIDATO (A): MARISA CÁSSIA RODRIGUES MENDES 

INSCRIÇÃO: 854 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 03 

CANDIDATO (A): REGILANE CARVALHO BORGES 

INSCRIÇÃO: 939 

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. 

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 desse resultado. 

 



RECURSO 04 

CANDIDATO (A): MARLENE SILVA CUNHA 

INSCRIÇÃO: 986 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 05 

CANDIDATO (A): VANESSA PEREIRA VASCONCELOS 

INSCRIÇÃO: 926 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 06 

CANDIDATO (A): ALINE MARY DE CARVALHO SILVA 

INSCRIÇÃO: 639 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 07 

CANDIDATO (A): ANDRESKA KELLY SILVA DE JESUS 

INSCRIÇÃO: 1.042 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

 



RECURSO 08 

CANDIDATO (A): MARIA TERESA DA SILVA CARVALHO 

INSCRIÇÃO: 1.136 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 09 

CANDIDATO (A): MARIA DO CARMO FONTENELE GOMES 

INSCRIÇÃO: 1.048 

CARGO: ASSISTENTE 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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 10 

CANDIDATO (A): GILVÂNIA DA CONCEIÇAO ROCHA 

INSCRIÇÃO: 129 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 11 

CANDIDATO (A): CLEDIENE NEGREIROS DE SOUSA 

INSCRIÇÃO: 1.040 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

 



RECURSO 12 

CANDIDATO (A): JOYCE SAMARA DE SOUSA SANTOS 

INSCRIÇÃO: 1.343 

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 13 

CANDIDATO (A): ROGÉRIO RODRIGUES CARVALHO 

INSCRIÇÃO: 421 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

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. 

Candidatos PNE: O candidato PNE faz jus a 5ª posição, não há de fato oferta de 
vagas, mas há posição dentro do universo de inúmeros classificados que os 
coloquem na respectiva posição. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 14 

CANDIDATO (A): HELANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 1.077 

CARGO: ASSISTENTE 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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 15 

CANDIDATO (A): ELIDA SOARES DE ALMEIDA 

INSCRIÇÃO: 852 

CARGO: ASSISTENTE 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. 

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 desse resultado. 

 



RECURSO 16 

CANDIDATO (A): CAMILA SILVA DA COSTA 

INSCRIÇÃO: 1.386 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 17 

CANDIDATO (A): WANDREA KATHERINE ARRUDA CAVALCANTI 

INSCRIÇÃO: 1.104 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 18 

CANDIDATO (A): FRANCISCA JOELMA DE SOUSA ASSUNÇÃO 

INSCRIÇÃO: 217 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 18 

CANDIDATO (A): FRANCISCA JOELMA DE SOUSA ASSUNÇÃO 

INSCRIÇÃO: 217 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

 



RECURSO 19 

CANDIDATO (A): MAYARA ANDRADE MATEUS 

INSCRIÇÃO: 697 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os pareceres dos recursos já foram publicados no site, de modo, nesta fase de 
recursos, a banca não se posicionará mais acerca deles. 

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 20 

CANDIDATO (A): MAYARA ANDRADE MATEUS 

INSCRIÇÃO: 697 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os pareceres dos recursos já foram publicados no site, de modo, nesta fase de 
recursos, a banca não se posicionará mais acerca deles. 

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 21 

CANDIDATO (A): GRAZIELLE RODRIGUES LOPES SOARES 

INSCRIÇÃO: 764 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Gabarito oficial ainda não havia sido publicado, portanto, possíveis equívocos na 
resposta aos recursos foram questionados e passaram por uma nova avaliação.  

 

 

RECURSO 22 

CANDIDATO (A): FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA RODRIGUES 

INSCRIÇÃO: 953 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Correção de dados pessoais: Será feita a correção já a partir do próprio resultado. 
 

 

 



RECURSO 23 

CANDIDATO (A): FRANCISCA JOELMA DE SOUSA ASSUNÇÃO 

INSCRIÇÃO: 217 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Pedido de recurso 01: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, 
conforme recurso impetrado pelo (a) candidato (a), e não foi constatada nenhuma 
falha no processo. 

Pedido de recurso 02: Os pareceres dos recursos já foram publicados no site, de 
modo, nesta fase de recursos, a banca não se posicionará mais acerca deles. 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

 

RECURSO 24 

CANDIDATO (A): ANACLETO DE CASTRO SOARES JUNIOR 

INSCRIÇÃO: 765 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 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. 

 

ORDEM INSCRIÇÃO NOTA CRITÉRIOS DE DESEMPATE ADOTADO PELO SISTEMA 

132 108 25,00 A Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade (19/08/1981) 

133 765 25,00 A Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade (13/03/1984) 
 

 
 

 

 

 

 

 



RECURSO 25 

CANDIDATO (A): MARIA DO CARMO RODRIGUES MENDES 

INSCRIÇÃO: 1.088 

CARGO: ENFERMEIRO 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso impetrado 
pelo (a) candidato (a), foi constatada falha no processo. Serão atribuídos no 
próximo resultado os pontos omitidos pelo sistema. 

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 

CANDIDATO (A): PEDRO HENRIQUE AGUIAR DE OLIVEIRA 

INSCRIÇÃO: 981 

CARGO: DENTISTA PROTESISTA 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso impetrado 
pelo (a) candidato (a), foi constatada falha no processo. Serão atribuídos no 
próximo resultado os pontos omitidos pelo sistema. 

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. 

 


