
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-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), 07 de abril de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 32 

Cargo: Professor anos finais – Língua Portuguesa 

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: 1.170 

Cargo: Professor 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.  

No edital, o candidato só possui 02+ CR, portanto, serão classificados 04 
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 
deste resultado. 

 



RECURSO 03 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.521 

Cargo: Professor 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. 

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; 

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: 537 

Cargo: PROFESSOR ANOS FINAIS - 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 05 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 537 

Cargo: PROFESSOR ANOS FINAIS - CIÊNCIAS 

Justificativa: 6.1.A – A avaliação de títulos terá caráter classificatório e serão convocados 
para a entrega de títulos os candidatos aos cargos de PROFESSOR os 
APROVADOS4 (em sua totalidade) e os CLASSIFICADOS em até 03 (duas) 
vezes o número de vagas oferecidas neste edital para o cargo, 
considerando os critérios de desempates previstos para a última posição 
de classificação, mesmo que haja notas idênticas. Para os demais cargos, o 
certame se define com a aprovação na prova objetiva. 

 

 

RECURSO 06 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 740 

Cargo: Professor Anos Iniciais - 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 07 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.558 

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 08 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.367 

Cargo: Professor 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 09 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.261 

Cargo: Professor Anos Finais - 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 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: 1.108 

Cargo: Professor 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 11 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 341 

Cargo: Professor 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 12 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 496 

Cargo: Professor 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 13 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 146 

Cargo: Professor Anos Finais – 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 14 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.482 

Cargo: Professor 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 15 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 431 

Cargo: Professor 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 16 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 524 

Cargo: Professor 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 17 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.589 

Cargo: Professor Anos Finais – Língua Inglesa 

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: 1.355 

Cargo: Professor 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. 

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; 

DE ACORDO COM O ITEM 5.15 DO EDITAL, QUE DIZ: 5.15. Na Prova Escrita 
Objetiva, o valor do(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 
anulada(s) será atribuído a todos os candidatos. A anulação da questão não 
diminui o número de acertos necessários para classificação dos candidatos, 
haja vista que a prova permanece com 40 questões 

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: 433 

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 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 PESSOAIS 

Inscrição: 1.616 

Cargo: Assistente Social 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: No edital, o item 6.1 deverá ser lido juntamente com o item 8.1, no que diz: 

6.1. Será considerado habilitado (mas não necessariamente aprovado ou 
classificado) na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) do somatório dos pontos correspondentes ao conjunto 
das modalidades que compõem a Prova Objetiva. Sendo que tal critério deve 
ser lido em conjunto com o que dispõe o item 8.1.  

6.2. Será eliminado do Certame o candidato que não atingir o mínimo de 50% 
(cinquenta) por cento das questões na prova de conhecimentos específicos. 
6.2.1 Será eliminado do Certame o candidato que obtiver pontuação 0 (zero) 
em qualquer disciplina individualmente considerada. 

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 numa posição dentro do número de vagas 
disponibilizadas; 

d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado da 
prova objetiva, constar numa 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 21 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.524 

Cargo: Assistente Social 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: No edital, o item 6.1 deverá ser lido juntamente com o item 8.1, no que diz 
para o entendimento completo dos critérios de aprovação ou classificação. 

6.1. Será considerado habilitado (mas não necessariamente aprovado ou 
classificado) na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) do somatório dos pontos correspondentes ao conjunto 
das modalidades que compõem a Prova Objetiva. Sendo que tal critério deve 
ser lido em conjunto com o que dispõe o item 8.1.  

6.2. Será eliminado do Certame o candidato que não atingir o mínimo de 50% 
(cinquenta) por cento das questões na prova de conhecimentos específicos. 
6.2.1 Será eliminado do Certame o candidato que obtiver pontuação 0 (zero) 
em qualquer disciplina individualmente considerada. 

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 numa posição dentro do número de vagas 
disponibilizadas; 

d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado da 
prova objetiva, constar numa 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 22 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.671 

Cargo: Professor Anos Iniciais 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: O candidato alegou que seu nome não consta na lista do Resultado 
Preliminar das Provas Objetivas, no entanto, não só verificamos seu nome 
na relação como adotamos 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 PESSOAIS 
Inscrição: 670 
Cargo: Professor Anos Finais - Ciências 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: 1ª solicitação: 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. 
2ª solicitação: No edital, o item 6.1 deverá ser lido juntamente com o item 
8.1, no que diz para o entendimento completo dos critérios de aprovação 
ou classificação. 
6.1. Será considerado habilitado (mas não necessariamente aprovado ou 
classificado) na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) do somatório dos pontos correspondentes ao 
conjunto das modalidades que compõem a Prova Objetiva. Sendo que tal 
critério deve ser lido em conjunto com o que dispõe o item 8.1.  
6.2. Será eliminado do Certame o candidato que não atingir o mínimo de 
50% (cinquenta) por cento das questões na prova de conhecimentos 
específicos. 6.2.1 Será eliminado do Certame o candidato que obtiver 
pontuação 0 (zero) em qualquer disciplina individualmente considerada. 
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 numa posição dentro do número de vagas 
disponibilizadas; 
d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado 
da prova objetiva, constar numa 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 24 

 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 1.399 
Cargo: Professor Anos Iniciais 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: Não haverá posicionamento posterior acerca do gabarito oficial publicado 

pela banca examinadora, por tanto, segue como definitivo e inalterado o 
gabarito oficial anteriormente divulgado.  

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. 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


