
 

 

 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-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), 14 de setembro de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

INSCRIÇÃO: 2.924 

CARGO: PROFESSOR DE ESNINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO) 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 2.881 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA URBANA 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 2.372 

CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 2.896 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (ZONA URBANA) 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 2.486 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO) 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 912 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 

RESULTADO  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 

INSCRIÇÃO: 2.568 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE 

RESULTADO  INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

SOLICITAÇÃO 1 – RECONTAGEM DE PONTOS: 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 2 – ANÁLISE DE QUESTÃO: 9.8. A Banca Examinadora 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. 

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 

INSCRIÇÃO: 2.862 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

RESULTADO  INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

ANÁLISE DE QUESTÃO: 9.8. A Banca Examinadora 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 09 

INSCRIÇÃO: 69 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

RESULTADO  INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

O candidato não fez a marcação correta e obrigatória no cartão-reposta e, segundo 

o edital: 

5.13.2. Na correção do cartão – resposta, será atribuída nota zero às questões 

rasuradas, com mais de uma opção assinalada e aquelas marcadas de forma 

incorreta, além do local de marcação ou em branco. O preenchimento do cartão – 

resposta deve se processar na forma do modelo descrito na capa da prova. 

OBSERVAÇÃO: 
Será enviado, para fins de comprovação por parte do próprio candidato, uma cópia 

do gabarito original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


