
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

 

 

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), 22 de dezembro de 2016 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

RECURSO 01 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 993 

Cargo: Orientador Social 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista 
que, no presente caso, não foi contatado nenhum erro material na leitura da 
folha resposta do (a) recorrente, estando a mesma a disposição para 
conferência.  

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: 2 

Cargo: Assistente Social 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista 
que, no presente caso, não foi contatado nenhum erro material na leitura da 
folha resposta do (a) recorrente, estando a mesma a disposição para 
conferência.  

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: 1.075 
Cargo: Professor Nível I – Educação Infantil 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista 

que, no presente caso, não foi contatado nenhum erro material na leitura da 
folha resposta do (a) recorrente, estando a mesma a disposição para 
conferência.  

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: 929 
Cargo: Digitador 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista 

que, no presente caso, não foi contatado nenhum erro material na leitura da 
folha resposta do (a) recorrente, estando a mesma a disposição para 
conferência.  

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: 806 
Cargo: Assistente social 
Resultado do Recurso: INDEFERIDO 
Justificativa: O candidato terá que atender todas as especificações do edital em um todo: 

 

7.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso, o candidato 
que obtiver, cumulativamente: 
a) Será considerado APROVADO ou CLASSIFICADO candidato que, ao final 

da prova objetiva, tiver feito, no mínimo: 60% (sessenta por cento) do 
total de pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova 
escrita objetiva. 

b) 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de 
conhecimentos específicos. 

c)  Não zerar nenhuma das disciplinas que compõem a prova objetiva. 
d) Constar numa posição que esteja em até 03 (três) vezes o número de 

vagas previstas neste Edital, sem contar os candidatos aprovados.  
 

 



RECURSO 06 

I – DADOS PRELIMINARES 

Inscrição: 255 

Cargo: Digitador 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista 
que, no presente caso, não foi contatado nenhum erro material na leitura da 
folha resposta dos (a) candidatos ao cargo de digitador. 
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