
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ-MA 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA PONTUAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

 

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), 31 de março de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 
RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1196 

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 02 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 999 

Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL 

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 PESSOAIS 

Inscrição: 378 

Cargo: PROFESSOR EDUC. FUND. ANOS FINAIS – 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 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 PESSOAIS 

Inscrição: 1.250 

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 05 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 2.056 

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 PESSOAIS 

Inscrição: 1.899 

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 07 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.866 

Cargo: PROFESSOR EDUC. ENS. FUND. ANOS FINAIS - 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 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 PESSOAIS 

Inscrição: 514 

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 09 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 196 

Cargo: PROFESSOR EDUC. ENS. FUND. – ANOS FINAIS - 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 10 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 276 

Cargo: PROFESSOR EDUC. ENS. FUND. – ANOS INICIAIS – 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 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 PESSOAIS 

Inscrição: 1.870 

Cargo: PROFESSOR EDUC. ENS. FUND. – ANOS INICIAIS – 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 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 PESSOAIS 

Inscrição: 516 

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 13 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 2.032 

Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL 

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 PESSOAIS 

Inscrição: 1.418 

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 15 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.309 

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 16 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 262 

Cargo: PROF. EDUC. ENS. FUND. – ANOS FINAIS - 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 PESSOAIS 

Inscrição: 1.656 

Cargo: PROF. ENS. FUND. ANOS INICIAIS – 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 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 PESSOAIS 

Inscrição: 1.897 

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 19 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.794 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 

Resultado do Recurso: Indeferido 

Justificativa: O edital é bastante claro quantos aos critérios de aprovação: 

VIII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

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

a) No mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos 
correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita 
objetiva;  

b) No mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova 
de conhecimentos específicos;  

c) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado 
da prova objetiva, constar em posição dentro do número de vagas 
disponibilizadas;  

d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do 
resultado da prova objetiva, constar em posição que esteja em até 03 
(três) vezes o número de vagas previstas neste Edital, sem contar os 
candidatos aprovados. 

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 PESSOAIS 

Inscrição: 1.974 

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: A queixa de que o candidato de inscrição 2.001 não pertencia 
originalmente ao cargo de Professor de Educação Infantil é fundada. 
Realmente, o candidato não pertence a este cargo. Ocorre que o mesmo fez 
sua inscrição para o cargo de Professor de 1º ao 5º ano. No prazo para 
recurso contra a inscrição deferida, ele enviou recurso contra sua 
inscrição, entretanto, tal recurso se resumia a uma cópia do boleto de 
pagamento ao cargo de Professor de 1º ao 5º ano e alguma anotação no 
alto que ficou ilegível. Assim, o recurso nem mesmo pode ser apreciado. 
Mesmo tendo a lista de inscrições definitivas divulgadas dias antes no site 
do IMA, o candidato não se apresentou na escola e sala de aula designada 
a ele, indo se apresentar em outro local e, induzindo a Coordenação a erro, 
alegou que estava inscrito no cargo de Professor de Educação Infantil. O 
candidato fez a prova para Educação Infantil, mesmo sabendo que não era 
o cargo no qual havia se inscrito. E teve sua prova corrigida como se 
pertencesse a este cargo. O recurso está certo ao apontar tal erro, não 
restando outra solução que não seja a exclusão do candidato de inscrição 
2.001 do quadro de classificados ao cargo de Professor de Educação 
Infantil.  

Observação: 
 

O candidato de inscrição 2.001 deve ser excluído do certame. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


