INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA
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), 16 de Janeiro de 2019
Comissão Organizadora do concurso público

NOTA DE ESCLARECIMENTO:
A despeito do que consta no item 7.1, do Edital, que aduz que “será considerado APROVADO e
CLASSIFICADO”, o candidato pode verificar já no item 7.1, “a”, que é impossível acumular tais
classificações, já que, ao final do certame, restará ao candidato uma das três: APROVADO,
CLASSIFICADO ou ELIMINADO. Assim, OU o candidato será APROVADO OU será CLASSIFICADO OU,
ainda, ELIMINADO.
Para ser APROVADO: mínimo de 60% da prova objetiva + mínimo de 50% da prova de
conhecimentos específicos + não zerar nenhuma disciplina + a posição final do candidato deverá
estar prevista dentro do número de vagas previstas.
Para ser CLASSIFICADO: mínimo de 60% da prova objetiva + mínimo de 50% da prova de
conhecimentos específicos + não zerar nenhuma disciplina + a posição final do candidato deverá
estar dentro do número proveniente da fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas.
Estará ELIMINADO todos aqueles em posição que supere o número de posição da classificação
acima descrita, mesmo que tenham cumpridos os critérios do item 7.1, “a” a “c” (: mínimo de 60%
da prova objetiva + mínimo de 50% da prova de conhecimentos específicos + não zerar nenhuma
disciplina).
Exemplificando
Cargo com previsão de 05 vagas:
Nº de classificados = 05 X 03
Nº de classificados= 15
Da 1ª a 5ª posição – candidatos aprovados
Da 6ª a 20ª posição – candidatos classificados
Da 21ª posição para cima – candidatos eliminados
Candidato
Inscrição

RAIMUNDO BENICIO SOUSA JUNIOR
17.296

Cargo
Resultado
Razão

155 – Enfermeiro
DEFERIDO
Candidato é o 1º colocado PNE, devendo ocupar a 5ª posição do
quadro geral, de acordo com o melhor entendimento
jurisprudencial e legal sobre o tema de classificação dos PNE.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ANDERSON PINHEIRO PADILHA
15.773
110 – Motorista Categoria D/E
INDEFERIDO
Para constar como APROVADO, o candidato deve estar numa
posição de classificação que esteja dentro do número de vagas
previstas. No caso, o cargo para o qual o mesmo está
concorrendo possui 10 vagas e o recorrente obteve a posição
30, estando corretamente categorizado como CLASSIFICADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

KATIANE DA SILVA FERREIRA
17.913
124 – Supervisor Pedagógico
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 08 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 32ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ADRYANA REGINA LEAL CARDOSO
14.517
124 – Supervisor Pedagógico
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 08 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 32ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

GISELE REJANE SANTOS GOMES DO NASCIMENTO
13.016
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Ao empatar com os demais concorrentes com 35 pontos, são
utilizadas as regras de desempate previstas no item 7.5. No caso
específico, incide a regra prevista no item “d”, de forma que os

candidatos com posições superiores são aqueles que tem datas
de nascimento anterior, senão vejamos:

Posição
59
60
65

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

Inscrição
3.564
11.743
13.016

Data de Nasc.
17/12/1977
25/10/1978
31/12/1982

WILLIANE CRISTINA VIEGAS MADEIRA
17.236
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
De acordo com o item 6.3, o peso da prova de conhecimentos
específicos é mesmo 1,0 (um), de forma que a comissão não
publica uma fórmula para o resultado do candidato, já que a
mesma se trata apenas de uma mera soma aritmética da nota
do candidato.
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 15 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 60ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ROSANGELA AZEVEDO SILVA
16.045
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 15 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 60ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado

JOSE DOMINGOS BARBOSA CRUZ
7.358
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
DEFERIDO

Razão

Candidato é o 2º colocado PNE, devendo ocupar a 25ª posição
do quadro geral, de acordo com o melhor entendimento
jurisprudencial e legal sobre o tema de classificação dos PNE.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

JOCIANE FREIRE NASCIMENTO
15.777
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 15 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 60ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

CARLOS MAGNO SOEIRO MENDONÇA
18.575
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 15 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 60ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

LUCAS DE SOUSA LEITE
20.908
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 15 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 60ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

LYANNA RIBEIRO GARRETO REINALDO
9.751
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual

o mesmo está concorrendo possui 15 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 60ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ANTONIA MARIA BATISTA MOTA
10.337
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Os recursos contra o gabarito preliminar já foram analisados e
divulgados, não se prestando este momento para a rediscussão
de questões, vez que a banca já se declarou de forma definitiva
acerca do tema.
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 15 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 60ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

CRISTIANE CONCEIÇÃO COSTA MOTA
14.886
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 15 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 60ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ADRIANA LIMA DA SILVA
21.307
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Não há erro que justifique a “revisão da pontuação de cada
candidato”. Principalmente se a argumentação gira em torno de
interpretações estatísticas. O comportamento de candidatos
em um certame público pode até ser analisado por meio de
gráficos, mas dificilmente explicado. Há diversos elementos que
fogem a previsibilidade dos gráficos e da análise apresentada:
nível da prova, nível médio dos concorrentes, número de
inscritos, número de candidatos ausentes e diversos outros
fatores que fogem a matemática da recorrente. Mesmo em
provas consideradas difíceis, pode haver certo número de
candidatos com alta pontuação. Ou, ao contrário, provas
relativamente “fáceis” podem gerar um inesperado número de
eliminados. Por que? Pelo simples fato de que não há previsão

exata no comportamento humano, o que dirá na hipótese de
concurso público em que há sim certo grau de
imprevisibilidade.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

CLEISON ADRIANO DOS SANTOS SOUZA
13.170
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 15 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 60ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ERIKA LARICY TEIXEIRA MARQUES
6.158
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Ao empatar com 39 pontos, são utilizadas as regras de
desempate previstas no item 7.5, “D”, assim, aqueles que sejam
mais velhos ocuparão posições mais elevadas que aqueles mais
novos.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

DEUSELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO
6.040
122 – Professor de Educação Infantil
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 10 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 40ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

SHIRLEY COELHO SOUZA DA SILVA
14.289
122 – Professor de Educação Infantil
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 10 vagas e o recorrente

obteve a posição superior a 40ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

MARIA ANGÉLICA SOUSA DE ARAUJO LIMA
4.740
122 – Professor de Educação Infantil
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 10 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 40ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

MARIA ELIANE PEREIRA SOUSA SANTOS
11.325
122 – Professor de Educação Infantil
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 10 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 40ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

LILIANE RODRIGUES DA SILVA DURAN
11.930
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 15 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 60ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

Ao empatar com 33 pontos, são utilizadas as regras de
desempate previstas no item 7.5, “D”, assim, aqueles que sejam
mais velhos ocuparão posições mais elevadas que aqueles mais
novos.
ABIGAIL ESTER FRAZAO RIBEIRO
19.001
122 – Professor de Educação Infantil
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da

fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 10 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 40ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

GLAUCIA FERNANDA VIEIRA GOMES
17.389
121 – Professor de Educação Especial
INDEFERIDO
Ver a nota de esclarecimento acima, em que se explica como se
dá a aprovação e a classificação dos candidatos.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

KELMA MARILIA DOS SANTOS
19.003
154 – Professor de Português
INDEFERIDO
Ver a nota de esclarecimento acima, em que se explica como se
dá a aprovação e a classificação dos candidatos.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

TÁSSIA RAQUEL DE CARVALHO MARTINS
16.262
154 – Professor de Português
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 02 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 8ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.
Ao empatar com 35 pontos, são utilizadas as regras de
desempate previstas no item 7.5, “D”, assim, aqueles que sejam
mais velhos ocuparão posições mais elevadas que aqueles mais
novos.
O cargo de Procurador teve tratamento diferenciado vez que há
a previsão de uma fase a mais (a prova específica), sendo que a
convocação deste cargo buscou privilegiar a máxima
concorrência.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

SAULO ANTONIO ARAUJO MESQUITA
8.875
123 – Professor Intérprete de Libras
INDEFERIDO
Os recursos contra o gabarito preliminar já foram analisados e
divulgados, não se prestando este momento para a rediscussão

de questões, vez que a banca já se declarou de forma definitiva
acerca do tema.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

EULA PEREIRA MOURA MELONIO
2.872
131 - Digitador
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 05 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 20ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.
O cargo de Procurador teve tratamento diferenciado vez que há
a previsão de uma fase a mais (a prova específica), sendo que a
convocação deste cargo buscou privilegiar a máxima
concorrência.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ICONARIA MAZINA SPINDOLA MOREIRA CORREA
18.656
134 - Farmacêutica
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 01 vaga e o recorrente
obteve a posição superior a 4ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

GLAUCO PEREIRA ARAUJO
14.395
125 – Vigia
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 20 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 80ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado

KELS ANE PEREIRA CARVALHO
21.330
153 – Guarda Municipal
INDEFERIDO

Razão

Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 05 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 20ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ALEXANDRE ARAUJO DE MENESES
1.586
153 – Guarda Municipal
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 05 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 20ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ERISVAN SALES OLIVEIRA**
21.540
122 – Professor de Educação Infantil
INDEFERIDO
Retificado: Candidato mesmo concorrendo como PNE não
ocupa a quantidade de vagas disponibilizadas. A pontuação dos
concorrentes a PNE foram maiores.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

AMANDA DE JESUS FERNANDES DE CARVALHO
21.206
119 – Professor de Inglês
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 03 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 12ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ANA MARCIA ROSA DE SOUSA
8.963
127 – Agente Comunitário de Saúde Vila Nova
INDEFERIDO
A candidata portadora da inscrição nº 12.605 compareceu
regularmente ao seu local de prova na U.E.B. BANDEIRA
TRIBUZZI, turno manhã, sala 07, no dia 09/12/2018, como
consta na ata de frequência de sala de aula. O gabarito da

candidata não pode ser disponibilizado por meio de recurso
administrativo.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

ROSANA DA CONCEIÇÃO MAFRA AZEVEDO
9.780
152 – Psicólogo
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 01 vaga e o recorrente
obteve a posição superior a 4ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

GONÇALO DA CONCEIÇÃO SANTOS
3.809
125 – Vigia
INDEFERIDO
O candidato foi eliminado já que não cumpriu o requisito
previsto no item 7.1, “a, ao fazer pontuação inferior a 60% do
conjunto da prova objetiva, não se classificando assim a ocupar
a posição pleiteada como PNE, já que para se usufruir deste
benefício o mesmo não poderia ser eliminado segundo as
regras do Edital.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

NILZIANE RODRIGUES DA SILVA
9.140
107 – Agente Administrativo
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 10 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 40ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO. Ao empatar com 25 pontos,
são utilizadas as regras de desempate previstas no item 7.5, “D”,
assim, aqueles que sejam mais velhos ocuparão posições mais
elevadas que aqueles mais novos.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

MIRIAN FURTADO REIS PENHA
21.495
133 – Enfermeiro Obstetra
INDEFERIDO
Ao empatar com 33 pontos, são utilizadas as regras de
desempate previstas no item 7.5, “D”, assim, aqueles que sejam
mais velhos ocuparão posições mais elevadas que aqueles mais

novos. A candidata de inscrição nº 21.495 tem data de
nascimento anterior, já que nasceu em 16/01/1983, enquanto
a recorrente data de 29/11/1985.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

LUCILENE NASCIMENTO CORREA
4.077
155 – Enfermeiro
INDEFERIDO
Para constar como CLASSIFICADO, o candidato deve estar
numa posição que esteja dentro do número proveniente da
fórmula: Nº de classificados = 03 X Nº vagas (além do número de
vagas previstas para os aprovados). No caso, o cargo para o qual
o mesmo está concorrendo possui 03 vagas e o recorrente
obteve a posição superior a 12ª, estando corretamente
categorizado como ELIMINADO.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

LETICIA DA SILVA CARVALHO
21.171
109 - Merendeira
INDEFERIDO
Ao empatar com 29 pontos, são utilizadas as regras de
desempate previstas no item 7.5, “D”, assim, aqueles que sejam
mais velhos ocuparão posições mais elevadas que aqueles mais
novos. A candidata de inscrição nº 18.385 tem data de
nascimento anterior, já que nasceu em 15/04/1962, enquanto
a recorrente data de 10/02/1992.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

JOILMA SANTOS FONSECA
12.662
111 – Prof. Educ. Básica – 1 ao 5 ano
INDEFERIDO
Ao empatar com os demais concorrentes com 35 pontos, são
utilizadas as regras de desempate previstas no item 7.5. No caso
específico, incide a regra prevista no item “d”, de forma que os
candidatos com posições superiores são aqueles que tem datas
de nascimento anterior, senão vejamos:

Posição
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Inscrição
3.564
11.743
19.405
11.389
15.999
13.370
13.016
14.441
7.932

Data de Nasc.
17/12/1977
25/10/1978
26/12/1978
18/03/1979
14/08/1981
19/08/1982
31/12/1982
18/10/1983
12/12/1984

68
69
70

1.059
11.930
12.662

27/03/1986
04/08/1988
23/06/1989

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

SOLENY DIAS DOS REIS
3.380
114 – Professor de Educação Física
DEFERIDO
Candidato é o 1º colocado PNE, devendo ocupar a 5ª posição do
quadro geral, de acordo com o melhor entendimento
jurisprudencial e legal sobre o tema de classificação dos PNE.

Candidato
Inscrição
Cargo
Resultado
Razão

GIRLENE DE JESUS LOPES MAIA
16.032
111 – PROFESSOR DE EDUC BÁSICA – 1º AO 5º ANO
INDEFERIDO.
Mesmo com o maior número de vagas para candidatos PNE a
candidata não ocupa a vaga por ter menor pontuação que os
demais concorrentes de PNE.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

21.206

CARGO:

PROFESSOR DE 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.

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

17.966 / 17.737 / 18.931 / 2.180 / 4.062 / 1.601 / 17.903

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.

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

17.254

CARGO:

MERENDEIRA

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.

RECURSOS CONTRA RESULTADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CANDIDATO NÃO ENCONTRA NOME NA RELAÇÃO PUBLICADA
INSCRIÇÃO:

15.469

CARGO:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

RESULTADO DO RECURSO:

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA:

O candidato Carlos Eduardo de Araújo Pinheiro número de inscrição 15.469 consta
na relação publicada no site inscrito para o cargo 127 – Agente Comunitário de
Saúde na página 1109.
RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS

INSCRIÇÃO:

19.452 / 11.758 / 6.813 / 1.183 / 10.733 / 12.233 /5.825

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.
RECURSOS CONTRA RESULTADO DE VIGIA
CANDIDATO NÃO ENCONTRA NOME NA RELAÇÃO PUBLICADA

INSCRIÇÃO:

6.767

CARGO:

VIGIA

RESULTADO DO RECURSO:

O candidato Antonio Costa Rodrigues Junior número de Inscrição 6.767 consta na
relação publicada do resultado preliminar no cargo 106 –Vigia na página 195.
RECURSOS CONTRA RESULTADO DE VIGIA
CANDIDATO CONSTA COMO FALTOSO

INSCRIÇÃO:

9.167

CARGO:

VIGIA

RESULTADO DO RECURSO:

O candidato Carlos Silva dos Santos não fez o preenchimento correto do seu cartão
resposta. A leitura realizada não reconheceu nenhuma marcação do gabarito do
candidato tornando assim nulo. O mesmo será alterado para o status de
ELIMINADO.

RECURSOS CONTRA RESULTADO DE PROFESSOR DE EDUC. BÁSICA 1º AO 5º ANO
CANDIDATO NÃO ENCONTROU SEU NOME E PONTUAÇÃO NO RESULTADO PRELIMINAR
INSCRIÇÃO:

8.830

CARGO:

PROFESSOR EDUC BÁSICA 1º AO 5º ANO

RESULTADO DO RECURSO:

A candidata Laucydeia Rodrigues de Carvalho número de inscrição 8.830 consta na
relação publicada do resultado preliminar no cargo 111 – Professor de Educ Básica
1º ao 5º na página 664.

RECURSOS CONTRA RESULTADO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS
CANDIDATO NÃO ENCONTRA NOME NA RELAÇÃO PUBLICADA
INSCRIÇÃO:

19.488 / 4.207 / 21.631

CARGO:

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS

RESULTADO DO RECURSO:

A candidata Silmara Ribeiro da Silva inscrição 4.207 consta na relação publicada do
resultado preliminar no cargo 103 – Auxiliar Operacional de Serviços Diversos na
página 123.
A candidata Joissilene Silva Machado da Cruz inscrição 19.488 consta na relação
publicada do resultado preliminar no cargo 130 – Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos na página 1140.
O candidato José Raimundo Costa Nunes inscrição 21.631 consta na relação
publicada do resultado preliminar no cargo 108 – Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos na página 343.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

9.212 / 14.851 / 1.796 / 13.071

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.

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.

RECURSOS CONTRA RESULTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO
CANDIDATO NÃO ENCONTRA NOME NA RELAÇÃO PUBLICADA
INSCRIÇÃO:

14.796

CARGO:

AGENTE ADMINISTRATIVO

RESULTADO DO RECURSO:

A candidata Juliana Cunha Maia inscrição 14.796 conta na relação publicada do
resultado preliminar no cargo 107 – Agente Administrativo na página 242.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

1.644 / 14.077 / 18.263 / 19.359 / 21.153

CARGO:

AGENTE 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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

15.173

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

14.355 / 7.842 / 21.331 / 9.616 / 14.033 / 9.245

CARGO:

MERENDEIRA

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.
RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS

INSCRIÇÃO:

17.104 / 14.827 / 20.249 / 17.227

CARGO:

MOTORISTA CAT. D/E

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

8.124 / 1.592 / 5.299 / 12.648 / 8.855 / 13.639

CARGO:

SUPERVISOR PEDAGÓGICO

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

15.491 / 5.434 / 6.959 / 20.744 / 13.473 / 12.123 / 14.957 / 17.754 / 11.422 /
18.604

CARGO:

PROFESSOR EDUC. BÁSICA – 1º AO 5º ANO

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.
RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS

INSCRIÇÃO:

8.859 / 21.403

CARGO:

PROFESSOR DE FILOSOFIA

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.
RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS

INSCRIÇÃO:

9.397 / 8.677

CARGO:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

10.859 / 16.544

CARGO:

PROFESSOR DE 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.

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

3.493 / 14.340 / 0099

CARGO:

PROFESSOR DE 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.

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.
RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS

INSCRIÇÃO:

16.533

CARGO:

PROFESSOR DE 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.

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

9.468

CARGO:

PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

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.

RECURSOS CONTRA INSCRIÇÃO
RECURSOS DE CORREÇÃO DE CARGO INSCRITO (ISENÇÃO DE PAGAMENTO)
INSCRIÇÃO:

21.340

CARGO:

PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS

RESULTADO DO RECURSO:

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA:

Após análise da solicitação dos dados enviados para isenção foi identificado que o
boleto inscrito do candidato é Professor Interprete de Libras.

OBSERVAÇÃO:

Cargo do candidato retificado.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

20.109 / 6.880 / 1.047

CARGO:

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

19.735 / 11.098

CARGO:

PROFESSOR DE 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.

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.
RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS

INSCRIÇÃO:

11.112 / 11.439 / 0131

CARGO:

PROFESSOR DE ARTES

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

15.400 / 9.558 / 20.899 / 20.049 / 18.942 / 0065 / 3.046

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.

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

0744 / 17.192 / 11.392 / 16.381

CARGO:

PROCURADOR JURÍDICO

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E PROVA BRAILE
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS E PROVA BRAILLE
INSCRIÇÃO:

3.312

CARGO:

DIGITADOR

RESULTADO DO RECURSO:

DEFERIDO PARCIALMENTE

JUSTIFICATIVA:

Candidato solicita recontagem de pontos e a sua prova em braille.
Deferido para receber sua prova em braille em até 5 dias úteis a partir da
publicação desse resultado.
Indeferido quanto a recontagem de pontos, não havendo erros de somatória.

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO E GABARITO DA PROVA- PROF. ENS. RELIGIOSO
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS E GABARITO DE PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
INSCRIÇÃO:

1.806 / 11.971 / 13.662 / 7.332 ...

CARGO:

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO

RESULTADO DO RECURSO:

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA:

Candidatos solicitaram a correção do gabarito para o cargo de Professor de Ensino
Religioso divulgado junto com a resposta aos recursos.

OBSERVAÇÃO:

Gabarito encontra-se atualizado e de acordo com a resposta aos recursos.

RECURSOS CONTRA RESULTADO DE MERENDEIRA
CANDIDATO NÃO ENCONTRA NOME NA RELAÇÃO PUBLICADA
INSCRIÇÃO:

21.637

CARGO:

MERENDEIRA

RESULTADO DO RECURSO:

O candidato Frank Emilio Cirilo de Jesus inscrição 21.637 consta na relação
publicada do resultado preliminar no cargo 109 – Merendeira na página 450.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

1.348

CARGO:

PROCURADOR JURÍDICO

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 da leitura do seu cartão
resposta..

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.
RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS

INSCRIÇÃO:

20.703

CARGO:

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

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 da leitura do seu cartão
resposta..

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.
RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS

INSCRIÇÃO:

12.113 / 13.117

CARGO:

PROFESSOR DE EDC. BÁSICA – 1º AO 5º ANO

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 da leitura do seu cartão
resposta..

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

13.263

CARGO:

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS

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 da leitura do seu cartão
resposta..

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.

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS
INSCRIÇÃO:

4.075

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 da leitura do seu cartão
resposta..

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.

RECURSOS CONTRA COLOCAÇÃO DE PNE – CARGO DE VIGIA (125)
RECURSOS DE VAGAS DE PNE (125 – VIGIA)
INSCRIÇÃO:

7.515

CARGO:

VIGIA

RESULTADO DO RECURSO:

DEFERIDO.

JUSTIFICATIVA:

Após solicitação do candidato foi concedido uma vaga de PNE conforme número de
vagas disponibilizados.

OBSERVAÇÃO:

Candidato deverá ocupar a vaga de PNE.
RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
RECURSOS DE RECONTAGEM DE PONTOS

INSCRIÇÃO:

4.830

CARGO:

MÉDICO PLANTONISTA

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 da leitura do seu cartão
resposta..

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.
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