
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO-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 maio de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.118 

Cargo: Advogado 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Solicitação 01: 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. 

Solicitação 02: Todos os o candidatos, ao apresentarem seus 
conhecimentos e dados pessoais, o faz com a certeza de que será avaliado, 
tão somente e perante a banca examinadora do certame. 

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: 1.065 

Cargo: Analista de Sistema 

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.9.8 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 03 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 336 

Cargo: Técnico em Comunicação 

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: 791 

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 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: 499 

Cargo: Contador 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: O recurso procede no sentido de que, houve uma falha no sistema que não 
reconheceu a eliminação da candidata de número de inscrição 905 por ter 
zerado uma disciplina (NOR=informática), e conforme as regras 
estabelecidas no edital: 

VI. JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.2.1 Será eliminado do Certame o candidato que obtiver pontuação 0 
(zero) em qualquer disciplina individualmente considerada. 

 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


