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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

RECURSOS CONTRA O RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS COM SOMATÓRIA DOS RESULTADOS 
DO TAF PARA O CARGA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PROVA DISCURSIVA PARA O CARGO DE 
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Teresina (PI), 03 de fevereiro de 2017 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

Recurso 01 
Candidato(a) Haileide Raquel Policarpo de Sousa Cargo 191 
Situação Aponta erro no somatório de pontos da candidata Audelina Gonçalves Lima Moura, 

já que o total de pontos da mesma deveria ser 2,50 e não 4,50 como consta no 
Resultado Definitivo da Prova de Títulos.  

Resposta  DEFERIDO – houve, claramente, erro material na soma de pontos da candidata 
Audelina Gonçalves Lima Moura, devendo a mesma pontuar 2,50 na prova de títulos.  

Consequência Mudança na nota de títulos da candidata Audelina Gonçalves Lima Moura para 2,50 
e republicação do resultado do cargo 191 para fazer constar essa nova nota. 

 

Recurso 02 
Candidato(a) Naiany Lima Rocha Cargo 124 
Situação Alega ter havido omissão na análise do recurso administrativo impetrado contra o 

resultado da prova de títulos. 
Resposta  INDEFERIDO – o recurso da candidata foi devidamente analisado e divulgado no 

Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva: vide 
páginas 16-17, arquivo: 
 
www.institutomachadodeassis.com.br/files/2017/01/26/3b43ae814bfee4c116ed
1ac38db76b4c.pdf 
 
Por oportuno, ressaltamos que todos os candidatos que pontuaram nessa categoria 
comprovaram tempo de serviço não apenas no cargo de Enfermeiro, mas de 
Enfermeiro do ESF, nos termos que pedem o Edital. 

Consequência Resultado Inalterado. 
 

Recurso 03 
Candidato(a) Luciana Luz de Araújo de Sousa Cargo 167 
Situação Alega ter havido erro na pontuação atribuída à candidata Lídia Araújo dos Martírios 

Moura Fé, já que a mesma não teria direito a pontuação referente ao Mestrado e 
também na categoria Tempo de Serviço.  

Resposta  DEFERIDO – há erros na avaliação dos títulos da candidata Lídia Araújo dos 
Martírios Moura Fé. Haja vista que o Mestrado foi comprovado de forma inábil, 
porquanto o mesmo ainda não foi encerrado, como foi verificado em sede desse 
recurso. O mesmo se deu com o tempo de serviço, que foi inicialmente aceito, mas tal 
decisão foi revertida em sede desse recurso, já que a comprovação não se deu nos 
termos exigidos pelo Edital. 

Consequência Republicar a nota da candidata Lídia Araújo dos Martírios Moura Fé para fazer 
constar a correta nota da prova de títulos como sendo 4,00 (quatro pontos) e, por 
consequência, republicar o resultado do cargo referido.  

http://www.institutomachadodeassis.com.br/files/2017/01/26/3b43ae814bfee4c116ed1ac38db76b4c.pdf
http://www.institutomachadodeassis.com.br/files/2017/01/26/3b43ae814bfee4c116ed1ac38db76b4c.pdf


 

Recurso 04 
Candidato(a) Francisco Rodrigues Ibiapino Cargo 183 
Situação Houve erro na aplicação do critério de desempate dele com o candidato 

Deivison de Moura Chagas, já que o recorrente fez 58 pontos na prova 
objetiva e 03 na prova de títulos, enquanto o outro fez 57,50 e 3,50 na prova 
de títulos.  

Resposta  DEFERIDO – houve, claramente, erro no critério de desempate aplicado na 
situação, já que o item 7.4, do Edital, fala que, no caso, deve prevalecer a nota 
da prova objetiva.  

Consequência Mudança nas posições dos candidatos Deivison de Moura Chagas que 
passará a 4ª posição, enquanto o candidato Francisco Rodrigues Ibiapino 
passará a 3ª posição. 
Aplicar o critério de desclassificação de acordo com os termos do edital, no 
item 7.4, em todo o resultado (não apenas no aludido cargo). 

 

Recurso 05 
Candidato(a) Virgínia Gonçalves P N Mendes Cargo 131 
Situação Aduz que, primeiramente, seus títulos não teriam sido corrigidos por falta 

de diploma, no resultado preliminar, e, na oportunidade dos recursos, foi 
publicado que o erro teria sido falta de juntada de histórico. Dada a 
confusão, a candidata pede explicações.  

Resposta  Realmente, no momento da divulgação do Resultado Preliminar da Prova 
de Títulos, foi feita a publicação de que a candidata não havia enviado 
DIPLOMA. Já, no momento, da Resposta aos Recursos contra o Resultado 
Preliminar, houve resposta do IMA no sentido de que a mesma não havia 
juntado HISTÓRICO. Houve, sim, erro do IMA quando da divulgação do 
resultado dos recursos, ao divulgar que a mesma não juntou histórico. Na 
verdade, a candidata não juntou nem um nem o outro. O correto, portanto, 
seria dizer que a mesma incorreu no erro duplo de não enviar nem o 
HISTÓRICO nem o DIPLOMA, indo de encontro com o disposto no item 
6.5.1.A, do Edital.  

Consequência Resultado Inalterado.  
 

Recurso 06 
Candidato(a) Pepita Noélia Lima de Jesus Cargo 173 
Situação Alega ter havido erro na pontuação de Tempo de Serviço na Prova de 

Títulos, já que teria apresentado contratos referentes à comprovação desta 
categoria.  

Resposta  INDEFERIDO – Revendo os recursos enviados, nota-se que a recorrente 
impetrou recurso contra este resultado tempestivamente, entretanto, o 
mesmo foi analisado mas não publicado. Ocorre que a candidata não faz jus 
à pontuação na categoria de tempo de serviço, já que a anotação na CTPS 
atesta emprego na função de “Professora” não considerado por não ser no 
exato cargo para o qual o candidato está concorrendo, nos termos do item 
6.5.6.1.A, que seria “Professora de Ciências”. 

Consequência Resultado Inalterado.  
 

 



Recurso 07 
Candidato(a) Maura Valdízia de Carvalho Cargo 193 
Situação Aduz que há erro na grafia de seu nome, já que o mesmo consta como 

“MAURA VALDZIA DE CARVALHO” 
Resposta  DEFERIDO – há erro no nome da candidata. 
Consequência Alterar o nome da candidata de 2.534 para MAURA VALDÍZIA DE 

CARVALHO. 
 

 

Recurso 08 
Candidato(a) Cristiano de Sousa Santos Cargo 213 
Situação Aduz que há erro na grafia de seu nome, já que o mesmo consta como 

“CRISTIANO DE SOUSA SAMTOS” 
Resposta  DEFERIDO – há erro no nome da candidata. 
Consequência Alterar o nome da candidata de 1.468 para CRISTIANO DE SOUSA 

SANTOS. 
 

 

Recurso 09 
Candidato(a) Zoraide Maria R de Moura e Silva Cargo 110 
Situação Solicita mudança no endereço de recebimento de correspondências e 

outros dados constantes no cadastro 
Resposta  DEFERIDO 
Consequência Atualizar os dados da candidata de acordo com as novas informações 

enviadas.  
 

 

Recurso 10 
Candidato(a) Josean Arimatéia de Sousa Cargo 184 
Situação Solicita a eliminação dos três primeiros colocados do cargo para o qual 

concorre, haja vista que os mesmos não possuem o diploma de curso 
superior da forma como é pedido no Edital. 

Resposta  INDEFERIDO – O fato dos candidatos não possuírem Diploma na categoria 
exigida pelo Edital não é impeditivo para que o mesmo configure como 
APROVADO ou CLASSIFICADO no resultado final do concurso. Haja vista 
que as condições para assumir o cargo devem ser comprovadas quando 
da posse no mesmo e não necessariamente em momento anterior. Assim, 
nada impede que quando (e “se”) os mesmos forem convocados, eles 
simplesmente tenham implementado a exigência e estejam aptos a 
assumir o cargo.  São estes os termos da Súmula nº 266, do Superior 
Tribunal de Justiça ao falar claramente que “o diploma ou a habilitação 
legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não da inscrição 
para o concurso público.” No ato da posse, caso não haja a devida 
comprovação, o órgão contratante será obrigado a recusar o ato de posse 
do mesmo até o próximo candidato que consiga adimplir com as 
exigências editalícias. 

Consequência Resultado inalterado.  



 

Recurso 11 
Candidato(a) Ruth de Morais Silva Cargo 184 
Situação Alega ter havido confusão com a expressão “Ciências da Computação”, que 

abarcaria vários tipos de formação de Nível Superior”.  
Resposta  O requisito para o cargo da recorrente é claro ao determinar que é 

necessário o “Ensino Superior Completo em Ciência da Computação com 
habilitação para Magistério”. Assim, somente os portadores de diploma 
de Licenciatura em Ciências da Computação são aptos a tomar posse no 
cargo. Ademais, o tempo para impugnação dos termos do Edital já se 
encontra precluso. A exigência é advinda de lei municipal da Prefeitura 
contratante, não cabendo ao IMA modificar os critérios para assumir o 
cargo. Ademais, a exigência não é genérica, já que existe uma formação 
acadêmica específica com esse nome em diversas universidades e 
faculdades.  

Consequência Resultado inalterado.  
 

Recurso 12 
Candidato(a) Lucas Ariel de Sousa Aguiar Cargo 213 
Situação Reclama da classificação dos candidatos Ricardo Bezerra da Costa e do 

José Jakson Leal de Moura como PNE, já que teriam havido publicações de 
ambos como indeferidos. 

Resposta  DEFERIDO PARCIALMENTE – Quanto ao candidato Ricardo Bezerra da 
Costa (6.442) há realmente erro em sua classificação como PNE, haja vista 
que sua solicitação foi indeferida por não ter enviado laudo médico. 
Entretanto, quanto ao candidato José Jakson Leal de Moura, não há erro 
em sua classificação como PNE, já que o mesmo teve sua inscrição como 
PNE DEFERIDA, na homologação dos pedidos de PNE. O resultado a que o 
candidato faz referência em que aparece o nome do candidato José Jakson 
Leal de Moura duas vezes, uma como deferido, outra como indeferido, 
trata-se do resultado preliminar de análise de pedidos de PNE. Havendo 
realmente essa dúplice referência, o que se explica no fato do mesmo ter 
enviado o pedido de registro duas vezes: uma acompanhada de laudo, 
outra não. Entretanto, para todos os efeitos legais, o candidato José Jakson 
Leal de Moura teve sua inscrição como PNE deferida. 

Consequência Reclassificar o candidato Ricardo Bezerra da Costa, retirando-lhe a 
condição de PNE, e colocando-o na classificação geral. Quanto ao outro 
candidato, o resultado permanece inalterado.  

 

Recurso 13 
Candidato(a) Romário de Sales Rodrigues Cargo 213 
Situação Aponta ter havido erro no resultado final de seu cargo, já que há duas 

vezes a posição 5º colocado, o que ocasionou a “aprovação” do candidato 
de posição 43ª, quando o mesmo deveria ser apenas “classificado”, de 
acordo com os termos do edital que prevê apenas 42 vagas. 

Resposta  DEFERIDO – Há erro de duplicidade na posição 5 do aludido cargo, 
merecendo reparo. 

Consequência Republicar o resultado do cargo 213, corrigindo o erro de ter havido duas 
vezes o 5º colocado. 

 



 

Recurso 14 
Candidato(a) Maria Cristina do Vale Silva Cargo 124 
Situação Solicita a reclassificação de sua posição com as candidatas Naiany Lima 

Rocha (5.497) e Raila Carvalho Feitosa (7.106), haja vista ter havido 
desrespeito ao critério de desempate previsto no item 7.4.  

Resposta  DEFERIDO – houve, claramente, erro no critério de desempate aplicado 
na situação, já que o item 7.4, do Edital, fala que, no caso, deve prevalecer 
a nota da prova objetiva.  

Consequência Mudança nas posições das candidatas Naiany Lima Rocha, Raila Carvalho 
Feitosa e Maria Cristina do Vale Silva que devem ser reclassificadas para 
fazer prevalecer o critério de desempate previsto no item 7.4, do Edital. 

 

 

Recurso 15 
Candidato(a) Tereza Marta Alves Oliveira Cargo 111 
Situação Solicita a reclassificação de sua posição com a candidata Alane Santos 

Nunes (1.528), haja vista ter havido desrespeito ao critério de desempate 
previsto no item 7.4.  

Resposta  DEFERIDO – houve, claramente, erro no critério de desempate aplicado 
na situação, já que o item 7.4, do Edital, fala que, no caso, deve prevalecer 
a nota da prova objetiva.  

Consequência Mudança nas posições das candidatas Tereza Marta Alves Oliveira e Alane 
Santos Nunes que devem ser reclassificadas para fazer prevalecer o 
critério de desempate previsto no item 7.4, do Edital. 

 


