
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO-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), 04 de junho de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 
 
 

RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 497 

Cargo: Auxiliar Operacional de Serviços Gerais -AOSD 

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: 902 

Cargo: Professor Nivel II – 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 03 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 1.309 

Cargo: Professor Anos Iniciais 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: A candidata não preencheu conforme o exemplo da parte inferior do 
gabarito,  portanto a leitura óptica por ser sensível a marcação não leu.; 

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: 920 

Cargo: Auxiliar Operacional de Serviços Gerais -AOSD 

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: 340 

Cargo: VIGIA 

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: 490 

Cargo: Técnico em Informática 

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: 529 

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 08 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 241 

Cargo: Motorista Cat. A/B 

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: 791 

Cargo: MOTORISTA 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: Segundo o item 8. 1. do edital, será considerado APROVADO e 
CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente; b) 
No mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos 
correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva; 
No mínimo 40% (quarenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos, referente ao pessoal de nível fundamental 
completo e incompleto.  

Observação: 
 

Medida Administrativa retificará pontuação dos cargos de nível 
fundamental. 

 

 

RECURSO 10 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 299 

Cargo: Professor 1 º 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: 598 

Cargo: PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 
impetrado pelo (a) candidato (a), e foi detectado erro na 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. 

 

 

MEDIDA ADMINISTRATIVA:  Segundo o item 8. 1. do edital, será considerado APROVADO e 
CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente; b) No mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova 
escrita objetiva; No mínimo 40% (quarenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos, referente ao pessoal de nível fundamental completo e incompleto. Com 
base nisso sairá uma nova lista, retificando a pontuação SOMENTE PARA OS CARGOS DE NIVEL 
FUNDAMENTAL, pois foram corrigidos todos na pontuação padrão do sitema. 

 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


