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Nota de Esclarecimento 

 

01 – No resultado preliminar das provas objetivas, o candidato ANTONIO BRAGA 

GONÇALVES, inscrito para o cargo de Professor Polivalente (código 121), constou 

erroneamente como candidato faltoso. 

02 – Logo após a divulgação deste resultado, no dia 18/08/2016, por meio do e-mail 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com, o candidato impetrou recurso, por meio do qual 

veio “(...) solicitar a correção do resultado quando o mesmo diz que eu faltei no dia da 

prova. Afirmo que esse fato é inverídico, fiz a prova no dia, local e hora que a instituição 

através do cronograma estipulou (...)”;  

03 – Ao analisar a lista de frequência da C. E. Aristides Lobão, sala 03, turno manhã, local 

designado para o candidato fazer a prova, verificou-se que o mesmo FEZ a prova e 

assinou a lista de frequência. 

04 – Desta forma, no dia 01/09/2016, o IMA divulgou em seu site1 a resposta aos 

recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva, DEFERINDO o recurso do 

candidato, já que “Houve omissão indevida da pontuação da prova objetiva do recorrente, 

vez que o mesmo compareceu devidamente à aplicação da prova objetiva, fato 

comprovável pela ata de sala de aula”.  

05 – O candidato fez sua inscrição como portador de necessidades especiais, por ser 

portador de deficiência visual (CID H18.6), como atestou laudo médico expedido pelo Dr. 

Saulo de Tarso Ribeiro Gonçalves, e, dessa forma, fez jus à quinta colocação no resultado 

definitivo da prova objetiva.  

06 – O IMA aproveita o ensejo para esclarecer que a omissão inicial no resultado do 

candidato se deu por conta de seu gabarito ter sido, por pedido do próprio candidato, 

ampliado e, como tal, ter sua leitura diferenciada e de forma manual, tendo sido 

erroneamente não lido inicialmente. 

07 – Ou seja, sempre em busca de máxima transparência, o IMA esclarece que não houve 

qualquer favorecimento ao candidato acima citado e sua situação é facilmente 

comprovável pela documentação aqui juntada. 

Teresina, 17 de setembro de 2016. 

Comissão Organizadora do Concurso 

 

                                                             
1http://www.institutomachadodeassis.com.br/files/2016/09/06/99d8257c4c3d4cefef2fe8f97bbc4962.pdf 
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