
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO DA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

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), 12 de novembro de 2018 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

RECURSO 01 

CANDIDATO (A): RANDERSON DE SOUSA PASSOS 

INSCRIÇÃO: 469 

CARGO: DIGITADOR 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO PARCIALMENTE 

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

DEFERIDO QUANTO A CLASSIFICAÇÃO: O candidato está como 2º classificado, 
ficando na posição 3.  

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): ADMILSON PEREIRA DE ARAUJO 

INSCRIÇÃO: 479 

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. 

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): JOSÉ FILHO RODRIGUES NETO 

INSCRIÇÃO: 494 

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. 

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): VINICIO LUIZ DE ALENCAR 

INSCRIÇÃO: 666 

CARGO: VIGILANTE 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

INDEFERIDO QUANTO AO CARGO DO PRIMEIRO COLOCADO: Apenas no ato de 
admissão/posse é que o órgão / entidade deverá analisar o cargo acumulável ou 
não.  

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): ISMAEL DA SILVA CARVALHO 

INSCRIÇÃO: 557 

CARGO: MOTORISTA 

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): ANDREIA HILARIO PEREIRA 

INSCRIÇÃO: 540 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

INDEFERIDO QUANTO A PONTUAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS: O candidato 
poderá solicitar sua recontagem e não a de outros candidatos. 

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): JOEL CARLOS RODRIGUES BARBOSA 

INSCRIÇÃO: 610 

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. 

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): RHAIANE PAULA RIBEIRO DE SOUSA 

INSCRIÇÃO: 861 

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. 

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): VITORIA DA PAIXÃO BORGES LUZ 

INSCRIÇÃO: 658 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

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): ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO 

INSCRIÇÃO: 411 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

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): DEUSENI MORAES DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 44 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

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): ALZIRENE PEREIRA DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 941 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

INDEFERIDO QUANTO A PONTUAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS: O candidato 
poderá solicitar sua recontagem e não a de outros candidatos. 

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. 

 


