
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS - PI 

 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
(2ª ETAPA DE APLICAÇÃO: SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR) 

 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 2.449 

Cargo: Procurador Jurídico 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: O total de pontos da prova é de 80 (oitenta pontos), já que há aplicação de 
pesos na parte específica da prova. Assim, o candidato deveria fazer o mínimo 
de 48 (quarenta e oito) pontos, resultante do total de 60 por cento sob o 
máximo de 80. 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 3.362 

Cargo: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.282 

Cargo: ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMÁTICA 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.758 

Cargo: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 1.223 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL NASF 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 3.285 

Cargo: PROFESSOR DE PORTUGUÊS – ZONA RURAL 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 3.654 

Cargo: PROFESSOR DE GEOGRAFIA – ZONA RURAL 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 3.133 

Cargo: MÉDICO PLANTONISTA SAMU 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 1.852 

Cargo: CONTADOR 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 44 

Cargo: PROCURADOR JURÍDICO 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 588 

Cargo: PSICÓLOGO NASF 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.185 

Cargo: PROFESSOR DE CIÊNCIAS – ZONA RURAL 

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 13 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.477 

Cargo: PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 7.151 

Cargo: PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 1.627 

Cargo: ENFERMEIRO ESF 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 1.436 

Cargo: ENFERMEIRO ESF 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 1.757 

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (ZONA URBANA) 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 3.735 

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (ZONA RURAL) 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 6.074 

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (ZONA RURAL) 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.299 

Cargo: NUTRICIONISTA NASF 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 1.997 

Cargo: NUTRICIONISTA NASF 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.595 

Cargo: ENFERMEIRO ESF 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 4.685 

Cargo: ENFERMEIRO ESF 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 6.135 

Cargo: ENFERMEIRO ESF 

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 25 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.254 

Cargo: PEDAGOGO ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA 

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 PRELIMINARES 

Inscrição: 6.135 

Cargo: ENFERMEIRO ESF 

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 25 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 2.600 

Cargo: PEDAGOGO ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA 

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 26 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 6.622 

Cargo: NUTRICIONISTA NASF 

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 27 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 6.130 

Cargo: ENFERMEIRO 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: 8.8. 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 28 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 6.435 

Cargo: ANALISTA PROCESSUAL 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: É um tipo de classificação e informações técnicas internas do resultado, ou 
seja, o cargo 133 possui 03 vagas para aprovados, quando o candidato que 
está dentro do número de vagas não alcança a pontuação necessária ele fica 
como eliminado sem as observações dos asteriscos, já os candidatos fora do 
número de vagas e que zeram alguma das pontuações ficam também sem os 
asteriscos por não terem mais a condição de classificação (por ter zerado uma 
das disciplinas) e mesmo após a quantidade máxima de classificados, ou seja, 
a quantidade de vagas 3 + 9 classificados alguns candidatos podem também 
aparecer sem as observações do asterisco pela pontuação maior do 
eliminados.  

 
 
 
 

RECURSO 29 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 1.852 

Cargo: CONTADOR 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: É um tipo de classificação e informações técnicas internas do resultado. A 
exemplo de um caso, o cargo 133 possui 03 vagas para aprovados, quando o 
candidato que está dentro do número de vagas não alcança a pontuação 
necessária ele fica como eliminado sem as observações dos asteriscos, já os 
candidatos fora do número de vagas e que zeram alguma das pontuações 
ficam também sem os asteriscos por não terem mais a condição de 
classificação (por ter zerado uma das disciplinas) e mesmo após a quantidade 
máxima de classificados, ou seja, a quantidade de vagas 3 + 9 classificados 
alguns candidatos podem também aparecer sem as observações dos 
asteriscos pela pontuação maior do eliminados.  

Legenda: (NOR) significa informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RECURSO 30 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 1.843 

Cargo: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

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 31 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 4.904 

Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ZONA URBANA 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Prezando pela lisura e total transparência no certame a banca sempre levará 
em conta o princípio de isonomia entre todos os candidatos. 

 
 

 
 
 

RECURSO 32 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.519 

Cargo: PROFESSOR DE DANÇA 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Prezando pela lisura e total transparência no certame a banca sempre levará 
em conta o princípio de isonomia entre todos os candidatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RECURSO 33 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 1.757 

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: 8.8. 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 34 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 2.495 

Cargo: PROFESSOR DE CIÊNCIAS – ZONA URBANA 

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 35 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 980 

Cargo: FONOAUDIÓLOGO NASF 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: É um tipo de classificação e informações técnicas internas do resultado. A 
exemplo de um caso, o cargo 133 possui 03 vagas para aprovados, quando o 
candidato que está dentro do número de vagas não alcança a pontuação 
necessária ele fica como eliminado sem as observações dos asteriscos, já os 
candidatos fora do número de vagas e que zeram alguma das pontuações 
ficam também sem os asteriscos por não terem mais a condição de 
classificação (por ter zerado uma das disciplinas) e mesmo após a quantidade 
máxima de classificados, ou seja, a quantidade de vagas 3 + 9 classificados 
alguns candidatos podem também aparecer sem as observações dos 
asteriscos pela pontuação maior do eliminados.  

Legenda: (NOR) significa informática 

 



 

RECURSO 36 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 6435 

Cargo: ANALISTA PROCESSUAL 

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 37 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.827 

Cargo: PROFESSOR DE MATEMÁTICA – ZONA URBAMA 

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 38 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 6.435 

Cargo: ANALISTA PROCESSUAL 

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 39 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.285 

Cargo: PROFESSOR DE PORTUGUÊS – ZONA RURAL 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: O Decreto nº 6944/09 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 item 7.1. “d” 

 
 
 
 

RECURSO 40 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.133 

Cargo: MÉDICO PLANTONISTA SAMU 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: 7.1. 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% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos; 

c) Não zerar nenhuma das disciplinas consideradas isoladamente. 

c) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado da 
prova objetiva (e das demais fases, caso haja), constar numa posição dentro 
do número de vagas disponibilizadas; 

d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado da 
prova objetiva (e das demais fases, caso haja), constar numa posição que 
esteja em até 03 (três) vezes o número de vagas previstas neste Edital, sem 
contar os candidatos aprovados e se utilizando os critérios de desempate 
previstos no item 7.3. 
 

O sistema faz a reposição de ordem caso o primeiro lugar esteja eliminado 
por conta da colocação (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECURSO 41 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 1.448 

Cargo: TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 
impetrado pelo (a) candidato (a), e foi constatada falha no processo de leitura 
do gabarito. Atribuição dos pontos omitidos no resultado preliminar. 

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 42 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 5.022 

Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA URBANA) 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso 
impetrado pelo (a) candidato (a), e foi constatada falha no processo de leitura 
do gabarito. Atribuição dos pontos omitidos no resultado preliminar. 

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 43 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.699 

Cargo: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PRÓTESE CEO 

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. 

O processo de leitura dos cartões-respostas é feito por meio de leitura óptica, 
por isso, recomenda-se ao máximo o preenchimento correto do cartão. Esta 
disposição encontra-se no edital do certame. 5.13.2. O preenchimento do 
cartão–resposta deve se processar na forma do modelo descrito na capa da 
prova e no próprio modelo disposto no cartão resposta entregue a todos os 
candidatos. 

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 44 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 1.240 

Cargo: ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMÁTICA 

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 45 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 3.461 

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTI 

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. 
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