
 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-PI 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
(SOMENTE PARA O CARGO 108 – TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA MÉDICA E 118/126 – PROFESSOR 

DE GEOGRAFIA) 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados concorrentes às áreas/especialidade 
também infra relacionados, que insurgem contra a publicação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas, 
conforme disposto no EDITAL 001/2013. 

 
 

RECURSO 01 
CANDIDATO: OSCAR SANTOS FRAZÃO FILHO 
Inscrição: 4.056 
Cargo: Cód. 108 – Tecnólogo em Radiologia Médica 
Resultado do Recurso: DEFERIDO 
Justificativa: Acata-se o recurso impetrado pelo candidato contra o resultado preliminar 

das provas objetivas, tendo em vista que, no presente caso, foi constatado 
erro material na leitura da folha resposta do (a) recorrente. 
Nota obtida pelo candidato: 32 pontos.  

 
 

RECURSO 02 
CANDIDATO: POLYANNA TAYANNE SILVA SOUSA 
Inscrição: 3.971 
Cargo: Cód. 108 – Tecnólogo em Radiologia Médica 
Resultado do Recurso: DEFERIDO 
Justificativa: Acata-se o recurso impetrado pela candidata contra o resultado preliminar 

das provas objetivas, tendo em vista que, no presente caso, foi contatado erro 
material na leitura da folha resposta do (a) recorrente. 
Nota obtida pela candidata: 30 pontos. 

 
 

RECURSO 03 
CANDIDATO: LUÍS FABIANO DE AGUIAR SILVA 
Inscrição: 2.047 
Cargo: Cód. 126 - Professor de 6º ao 9º ano (Geografia) 
Resultado do Recurso: DEFERIDO 
Justificativa: O recurso impetrado pelo presente candidato é procedente, tendo em vista 

que, o mesmo compareceu à aplicação da prova, conforme verificado na lista 
de frequência e no próprio preenchimento do cartão resposta, que leva sua 
assinatura. Ressalta-se que houve omissão indevida da nota do candidato, a 
mesma já foi corrigida e computada no sistema. 
Nota obtida pelo candidato: 27 pontos 

 
Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, deferidos ou indeferidos, de acordo 
com as decisões e fundamentações supra elencados. 
 
Publique-se, 
 
 

Teresina (PI), 28 de março de 2017 
 

Comissão Organizadora 
Instituto Machado de Assis 


