
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUREIROPOLIS-TO 

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), 28  de outubro de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 97 

Cargo: Assistente Administrativo 

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: 59 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

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: 614 

Cargo: Enfermeiro 

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 04 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 842 

Cargo: Agente de Vigilância 

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: 318 

Cargo: Motorista de Veículos Leves 

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: 845 

Cargo: Enfermeiro 

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: 459 

Cargo: Psicólogo 

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: 82 

Cargo: Psicólogo 

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: 813 

Cargo: Agente Comunitário de Saude 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Critério de desempate de prova objetiva de acordo com o item 8.1 do edital. 
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; b) No mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do total de 
pontos da prova de conhecimentos específicos; 
 c) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado da 
prova objetiva, constar numa posição dentro do número de vagas 
disponibilizadas; 

 d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado 
da prova objetiva, constar numa posição que esteja em até 01 (uma) vez o 
número de vagas previstas neste Edital, sem contar os candidatos 
aprovados 

A fase de títulos é uma fase especifica que você deverá acompanhar pelo 
edital e cronograma, 

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 10 

 
 

 
I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 614 
Cargo: Enfermeiro 
Resultado do Recurso: SOLICITAÇÃO DEFERIDA 
Justificativa: Conforme solicitado pelo candidato, ordem de classificação bem como data 

de nascimento: 
1TIAGO BORGES DA COSTA – 12/06/1984 
 2ELAINE ROCHA DOURADO-15/08/1985 
3ADONIRAM NUNES PEREIRA JUNIOR- 21/09/1987 
 

Observação: Utilizado data de nascimento como critério de desempate. 

 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


