
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 

CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE – MA 

RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE 

TÍTULOS 

 

RECURSO  
Candidato (a) LEANDRO SILVA SOUSA  
Cargo Professor de Ensino Fund. 1 º ao 5º ano. 
Código do Cargo 116 
Resultado Explicativo 
Justificativa A nota do candidato já se encontra no site, o que ocorreu foi 

que os títulos entregues pessoalmente na cidade, não tiveram 
sua nota incluída, foi lançada a nota após os demais, por atraso 
na recepção dos mesmos. Entretanto no dia seguinte à 
publicação, as notas foram atualizadas. Nota 5,0. 

 

RECURSO  
Candidato (a) BRUNO DO NASCIMENTO OLIVEIRA  
Cargo Professor de Ensino Fund. 1 º ao 5º ano. 
Código do Cargo 116 
Resultado Explicativo 
Justificativa A nota do candidato já se encontra no site, o que ocorreu foi 

que os títulos entregues pessoalmente na cidade, não tiveram 
sua nota incluída, foi lançada a nota após os demais, por atraso 
na recepção dos mesmos. Entretanto no dia seguinte à 
publicação, as notas foram atualizadas. Nota 3,0 

 

RECURSO  
Candidato (a) FRANCIEDNA EVERTON DE ALCOBAÇA  
Cargo Professor de Ensino Fund. 6 º ao 9º ano.  - INGLES 
Código do Cargo 120 
Resultado Explicativo 
Justificativa A nota da candidata já se encontra no site, o que ocorreu foi 

que os títulos entregues pessoalmente na cidade, não tiveram 
sua nota incluída, foi lançada a nota após os demais, por atraso 
na recepção dos mesmos. Entretanto no dia seguinte à 
publicação, as notas foram atualizadas. Nota atualizada 0,5. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 
 

RECURSO  
Candidato (a) JOSÉ ARIMATEIA CARVALHO DOS SANTOS  

Cargo Professor de Ensino Fund. 6º ao 9º ano. 
Código do Cargo 120 
Resultado DEFERIDO 
Justificativa Conforme solicitado e revisado os títulos das candidatas, 

constatamos que Dayane Mesquita Araújo, juntou palestras 
e cursos com data anterior a colação de grau, devendo ser 
atribuída nota ZERO. 
A candidata Franciedna Everton Alcobaça teve nota relativa 
a tempo de serviço do ano de 2015. Nova Nota 0,5 

 

 

 


