
 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS - PI 

 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
(1ª ETAPA DE APLICAÇÃO: SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO) 

 

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), 10 de novembro de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 11.223 

Cargo: Merendeira 

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: 10.989 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

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. 
Não há previsão de apresentação de títulos para o cargo de agente 
comunitário de saúde.  
Ademais, o candidato não apresentou recursos contra a lista de inscrições 
deferidas para mudar a lotação para a qual se inscreveu, de forma que 
concorreu corretamente para a localidade Ipueiras. 

 



 

RECURSO 03 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 3699 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

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: 1494 

Cargo: Eletricista 

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: 1388 

Cargo: Guarda Municipal de Trânsito 

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 06 

I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 8712 

Cargo: Técnico de Laboratório 

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: 11.140 

Cargo: Técnico de Prótese Dentaria  

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: 1663 

Cargo: Jardineiro 

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: 6724 

Cargo: Agente de Endemias 

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 10 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 4595 

Cargo: Motorista 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 11 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 487 

Cargo: Motoboy 

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 12 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 7057 

Cargo: Merendeira  

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. A candidata marcou duas alternativas na 
questão 19, anulando a mesma. 

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 13 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 5455 

Cargo: Vigia  

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 14 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 3646 

Cargo: Vigia  

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 15 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 2705 

Cargo: Vigia  

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 16 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 2282 

Cargo: Vigia  

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 17 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 8081 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

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 18 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 7152 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

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 19 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 11.435 

Cargo: Auxiliar 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 20 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 2182 

Cargo: Merendeira 

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 21 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 8517 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

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 22 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 4345 

Cargo: Vigia  

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 23 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 2052 

Cargo: Auxiliar 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 24 

 
I – DADOS PESSOAIS 

Inscrição: 10.227 

Cargo: Agente de Endemias  

Resultado do Recurso: SOLICITAÇÃO DEFERIDA 

Justificativa: Conforme solicitado pelo candidato, ordem de classificação bem como data 
de nascimento: 
IALLI ANTONIO FONTES DE MOURA – 09 /03/1991 
CARMINA CANDIDO DE ALMONDES – 05/08/1990 

Observação: Utilizado data de nascimento como critério de desempate. 

 
 
 

RECURSO  25 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 11.567 
Cargo: Vigia 
Resultado do Recurso: DEFERIDO 
Justificativa: O candidato é comprovadamente PNE, e como o mesmo não foi eliminado, 

faz jus à primeira posição no quadro de PNE e, consequentemente, a quinta 
colocação na lista geral. 

Observação: O candidato deve ser recolocado para a quinta colocação da lista geral. 

 
 
 
 

RECURSO  26 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 10.513 
Cargo: Auxiliar Administrativo 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: O Decreto n 6.944/09 tem âmbito de aplicação somente em concursos de 

nível federal, o que não é o caso do concurso em apreço. Para o referido 
concurso, vale o disposto no edital 7.1, “d”.  

 
 
 
 
 
 
 



 
RECURSO  27 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 3699 
Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
Resultado do Recurso: Solicitação Deferida 
Justificativa: Correção de Dado Cadastral 
Observação: Retificação de Nome. 

 
 
RECURSO  28 

 
I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 7.363 
Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: A comprovação dos requisitos para assumir o cargo se dão junto à 

Prefeitura, não junto ao IMA. Dessa forma, caso o candidato não possua os 
requisitos necessários para assumir o cargo, o mesmo será devidamente 
ELIMINADO. Entretanto, o mesmo terá direito a se defender e se utilizar de 
todos os recursos que entender por direito. O IMA não pode eliminar um 
candidato pelo simples fato de ter havido “conversas informais” e por 
“achar” que o candidato não cumpre as disposições do edital. 

 
RECURSO  29 

 
I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 4662 
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
Resultado do Recurso: Solicitação Deferida 
Justificativa: Correção de Dado Cadastral 
Observação: Retificação de Nome. 

 
RECURSO  30 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 5212 
Cargo: Técnico de Enfermagem 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: O momento de discutir os termos do Edital já passou. As exigências para o 

cargo foram amplamente divulgadas e poderiam ter sido impugnadas 
previamente. Entretanto, as exigências pedidas são as legalmente 
estabelecidas. Por isso, não há o que corrigir no Edital. Ademais, seria ilegal 
retirar a vaga prevista para o PNE, por qualquer razão que não fosse 
preconceito.  



 
 

RECURSO  31 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 8515 
Cargo: Técnico de Enfermagem 
Resultado do Recurso: Solicitação Deferida 
Justificativa: Correção de Dado Cadastral 
Observação: Retificação de Nome. 

 
 
 

RECURSO  32 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 10066 
Cargo: Fiscal de Obras e Posturas 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o item 8.8. do edital: 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: Recurso analisado e indeferido 

 
 
 

RECURSO  33 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 1571 
Cargo: Agente de Endemias 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o item 8.8. do edital: 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: Recurso analisado e indeferido 

 
 
 
 
 



 
RECURSO  34 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 11140 
Cargo: Técnico de Prótese Dentária 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o item 8.8. do edital: 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: Recurso analisado e indeferido 

 
 
RECURSO  35 

 
 

I – DADOS PESSOAIS 
Inscrição: 1409 
Cargo: Fiscal de obras e Posturas 
Resultado do Recurso: Solicitação Deferida 
Justificativa: Correção de Dado Cadastral 
Observação: Retificação de Nome. 

 

 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


