
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA 

 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS IMPETRADOS 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), 26 de julho de 2017 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

RECURSO 01 

CANDIDATO (A): WILKER LEMOS PRIVADO 

INSCRIÇÃO: 7.176 

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (EDUCAÇÃO FÍSICA) 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 02 

CANDIDATO (A): ANTONIO COELHO DO NASCIMENTO FILHO 

INSCRIÇÃO: 3.376 

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 03 

CANDIDATO (A): UILDISON FERREIRA OLIVEIRA 

INSCRIÇÃO: 2.527 

CARGO: DIGITADOR 

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. 

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 desse resultado. 



RECURSO 04 

CANDIDATO (A): CELIJANE ALMEIDA SILVA 

INSCRIÇÃO: 6.110 

CARGO: ENFERMEIRO 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

 

RECURSO 05 

CANDIDATO (A): MARIA DO SOCORRO TRINDADE RIBEIRO 

INSCRIÇÃO: 2.059 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

 

RECURSO 06 

CANDIDATO (A): FELIPE BRITO BARROS 

INSCRIÇÃO: 4.036 

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (GEOGRAFIA) 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

 

RECURSO 07 

CANDIDATO (A): VANIA MARIA RIBEIRO MARQUES 

INSCRIÇÃO: 2.534 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

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. 

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 desse resultado. 

 
 



RECURSO 08 

CANDIDATO (A): MANUEL DE ANDRADE 

INSCRIÇÃO: 7.524 

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

RECURSO 09 

CANDIDATO (A): JOÃO PINHEIRO RODRIGUES NETO 

INSCRIÇÃO: 4.459 

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. 

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 desse resultado. 

 
 

 

RECURSO 10 

CANDIDATO (A): ANTONIA MARIA LOPES DE OLIVEIRA 

INSCRIÇÃO: 3.051 

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

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. 

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 desse resultado. 

 
 
 

RECURSO 11 

CANDIDATO (A): ROMULO EDUARDO MORAES CORREIA 

INSCRIÇÃO: 6.582 

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (MATEMÁTICA) 

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. 

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 desse resultado. 

 
 
 



RECURSO 12 

CANDIDATO (A): CLAUMYLLA DURANS SIMAS 

INSCRIÇÃO: 6.501 

CARGO: PSICÓLOGO 

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. 

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 desse resultado. 

 
 
 

RECURSO 13 

CANDIDATO (A): ANTONIO CARREIRO VARÃO NETO 

INSCRIÇÃO: 7.581 

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. 

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 desse resultado. 

 
 
 

RECURSO 14 

CANDIDATO (A): AZEILTON SOUZA DUARTE 

INSCRIÇÃO: 4.560 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA 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. 

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 desse resultado. 

 
 
 

RECURSO 15 

CANDIDATO (A): ONORINA GIRNALIA TORRES DOS SANTOS 

INSCRIÇÃO: 7.570 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

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. 

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 desse resultado. 

 
 



RECURSO 16 

CANDIDATO (A): INDYARA AZEVEDO MENDES 

INSCRIÇÃO: 3.953 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 17 

CANDIDATO (A): DIELE DA LUZ 

INSCRIÇÃO: 497 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 18 

CANDIDATO (A): MONICA VALÉRIA CALDAS SILVA 

INSCRIÇÃO: 3.546 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 19 

CANDIDATO (A): ELIAS DE ALMEIDA SILVA 

INSCRIÇÃO: 7.282 

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (MATEMÁTICA) 

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. 

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 desse resultado. 

 

 



RECURSO 20 

CANDIDATO (A): RAFAEL DA COSTA E SILVA 

INSCRIÇÃO: 7.960 

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (MATEMÁTICA) 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 21 

CANDIDATO (A): MAHELY SOUZA RODRIGUES 

INSCRIÇÃO: 4.895 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 22 

CANDIDATO (A): RAIMUNDO NONATO SERVULO ARAÚJO 

INSCRIÇÃO: 2.958 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 23 

CANDIDATO (A): RAIMUNDO FERREIRA SIMAS FILHO 

INSCRIÇÃO: 3.574 

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. 

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 desse resultado. 

 



RECURSO 24 

CANDIDATO (A): MARCOS ALEXANDRE SANTOS RAMOS 

INSCRIÇÃO: 8.156 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 25 

CANDIDATO (A): LYVIA GEOVANNI MELO SANTOS 

INSCRIÇÃO: 7.144 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 26 

CANDIDATO (A): LIZANDRA SILVA SODRÉ 

INSCRIÇÃO: 8.061 

CARGO: PSICÓLOGO 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 27 

CANDIDATO (A): JANEARIA DE JESUS COSTA TRINDADE 

INSCRIÇÃO: 4.327 

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

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. 

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 desse resultado. 

 



RECURSO 28 

CANDIDATO (A): FLÁVIO SIQUEIRA SOARES 

INSCRIÇÃO: 284 

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 29 

CANDIDATO (A): FRANCISCO BENILSON FERREIRA LEITE 

INSCRIÇÃO: 3.726 

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 30 

CANDIDATO (A): MARIA LUCIA MEIRELES COSTA 

INSCRIÇÃO: 5.649 

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 31 

CANDIDATO (A): FRANCISCA VILANY DA CRUZ SILVA SERVULO 

INSCRIÇÃO: 2.960 

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. 

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 desse resultado. 

 

 



RECURSO 32 

CANDIDATO (A): THIAGO BAIA PRIVADO 

INSCRIÇÃO: 2.536 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 33 

CANDIDATO (A): JANE CINARA SANTOS SALES 

INSCRIÇÃO: 1.647 

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (LÍNGUA INGLESA) 

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. 

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 desse resultado. 

[ 

 

RECURSO 34 

CANDIDATO (A): LUCIANO BORGES ROCHA 

INSCRIÇÃO: 7.506 

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (GEOGRAFIA) 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 35 

CANDIDATO (A): RAYSSA BRUNA SOUSA PINTO 

INSCRIÇÃO: 7.500 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

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. 

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 desse resultado. 

 

 



RECURSO 36 

CANDIDATO (A): ADJAN CUTRIM MENDOÇA 

INSCRIÇÃO: 574 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

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. 

QUADRO 2 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTOES 
PESO 

PONTOS 

 

 
 
 Técnico Agrícola 

 

Língua Portuguesa (PORT) 15 1,0 15 
Informática Básica (CB) 05 1,0 05 

Conhecimentos Específicos da 
Área (ESP) 

20 1,0 20 

TOTAL 40  40 
 

VII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
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. 

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 desse resultado. 

] 

 

RECURSO 37 

CANDIDATO (A): FABIOLA CADETE SILVA 

INSCRIÇÃO: 6.074 

CARGO: PSICOPEDAGOGO 

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. 

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 desse resultado. 

 

 

 

 

 

 



RECURSO 38 

CANDIDATO (A): ALDERLAN GALVÃO MORAIS 

INSCRIÇÃO: 5.120 

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. 

Os pareceres dos recursos já foram publicados no site, de modo, nesta fase de 
recursos, a banca não se posicionará mais acerca deles. 
8.10. A Banca Examinadora, composta de pessoas de reputação ilibada e de 
conhecimento de nível superior, 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: 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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 39 

CANDIDATO (A): BENJAMIN OLIVEIRA VERAS 

INSCRIÇÃO: 4,338 

CARGO: ADVOGADO 

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. 

VII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
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. 

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 desse resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSO 40 

CANDIDATO (A): ANTONIO CARREIRO VARÃO NETO 

INSCRIÇÃO: 7.581 

CARGO: VIGIA 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 7.5. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência, 
nesta ordem: 
 

a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do 
disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 10741/2003 (Estatuto do Idoso). 
No caso dos empatantes serem ambos abrangidos por este critério, prevalecerá o 
mais idoso; 
b) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de conhecimentos 
específicos; 
c) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de língua portuguesa; 
d) O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante. 

 

ORDEM INSCRIÇÃO NOTA CRITÉRIOS DE DESEMPATE ADOTADO PELO SISTEMA 

94 5.169 31,00 
Aplicou-se o critério de desempate: Maior pontuação em língua 
portuguesa 

95 2.991 31,00 Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade 

96 3.713 31,00 Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade 

97 7.955 31,00 Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade 

98 7.041 31,00 Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade 

99 5.631 31,00 Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade 

100 5.788 31,00 Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade 

101 7.561 31,00 Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade 
 

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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 41 

CANDIDATO (A): LILIANE GONÇALVES DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 8.721 

CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após analisar o recurso da referida candidata, a banca entendeu que não houve de fato uma 
falha técnica no embaralhamento das proposições relativas à resposta correta de cada 
questão, podendo constatar que o que houve foi apenas uma coincidência na sequência das 
alternativas, o que não compromete a prova objetiva do cargo, pois todas as questões 
elaboradas não apresentavam dupla resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSO 42 

CANDIDATO (A): BRUNO JOSÉ RAMOS SILVA 

INSCRIÇÃO: 8.201 

CARGO: ADVOGADO 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O edital é claro desde sua publicação em todos os critérios mínimos exigidos para 
classificação ou aprovação: 

VII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
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. 

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 desse resultado. 

 

 

 

RECURSO 43 

CANDIDATO (A): BENJAMIN OLIVEIRA VERAS 

INSCRIÇÃO: 8.201 

CARGO: ADVOGADO 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O edital é claro desde sua publicação em todos os critérios mínimos exigidos para 
classificação ou aprovação: 

VII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
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. 

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 desse resultado. 

 

 

 

 

 

 



RECURSO 44 

CANDIDATO (A): FRANCISCO COSTA DE MORAIS 

INSCRIÇÃO: 7.742 

CARGO: TÉCNICO DE GESSO 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O edital é claro desde sua publicação em todos os critérios mínimos exigidos para 
classificação ou aprovação: 

VII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
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. 

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 desse resultado. 

 

RECURSO 45 

CANDIDATO (A): JOLIELMA SANTOS SANTOS 

INSCRIÇÃO: 6.768 

CARGO: VIGIA 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A vantagem de ser beneficiado com critério de desempate em concurso público é, 
segundo a Justiça Eleitoral, uma possibilidade e não uma certeza, haja vista a condição 
necessária de que esteja prevista no Edital, o que, no caso, não ocorreu. Dessa forma, 
mesmo o candidato tendo comprovadamente participado como mesário voluntário, não 
há concessão do benefício solicitado, já que o Edital não contempla tal possibilidade.  
 
Conferir o site do TRE-MA: http://www.tre-ma.jus.br/eleitor/mesario-
voluntario/mesario-voluntario-no-maranhao 
 

 

RECURSO 46 

CANDIDATO (A): LUIZ CARLOS RODRIGUES CASTRO 

INSCRIÇÃO: 5.507 

CARGO: VIGIA 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Diante da redação do artigo 440 do CPP, com a redação dada pela Lei 11.689, de 2008, 
não cabe à administração outra alternativa a não ser o reconhecimento do direito 
subjetivo à preferência, em caso de empate, nos concursos públicos para o 
preenchimento de cargo ou função pública, da pessoa que atua na qualidade de juiz de 
fato em julgamento do tribunal do júri. Entretanto, a aplicação deste instituto somente 
é possível quando todos os envolvidos nos certames administrativos se encontrarem 
rigorosamente em igualdade de condições, servindo única e exclusivamente como  um 
critério de desempate, não necessariamente o critério mais importante. No caso em 
apreço, o critério utilizado para a situação dos empatantes foi o de idade, e, somente na 
persistência desse, é que se passaria a utilização deste critério alegado.  

http://www.tre-ma.jus.br/eleitor/mesario-voluntario/mesario-voluntario-no-maranhao
http://www.tre-ma.jus.br/eleitor/mesario-voluntario/mesario-voluntario-no-maranhao


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 desse resultado. 

 

 

RECURSO 47 

CANDIDATO (A): THAYNAN DA SILVA PEREIRA 

INSCRIÇÃO: 8.706 

CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Foi adotado o procedimento de releitura do gabarito, conforme recurso impetrado 
pelo (a) candidato (a), foi constatada falha no processo. Serão atribuídos no 
próximo resultado os pontos omitidos pelo sistema. 

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 48 

CANDIDATO (A): SIMONE ERVELYN PEREIRA SOUZA acerca da candidata CARLA BIANCA MELO 

INSCRIÇÃO: 3.539  

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alegação é que a candidata CARLA BIANCA MELO (inscrição nº 8.526) se 
inscreveu para o cargo 113, entretanto, acabou por configurar como aprovada no 
cargo 130. O fato ocorreu e se mostra insustentável, já que: (a) no dia 17/04/2017, 
a mesma efetou sua inscrição para o 113; (b) na divulgação do resultado preliminar 
das inscrições, o nome dela apareceu corretamente como concorrente no cargo 
113; (c) entretanto, dentro do período de recurso, a mesma entrou com recurso 
contra a lista de inscrições deferidas, alegando que seu nome não constava na lista, 
o que não era verdade; (d) desta forma, acatando erroneamente o recurso, acabou-
se por gerar dois locais de provas para a mesma candidata: um para o cargo 113 (o 
correto) e outro para o cargo 130; (e) a candidata compareceu ao local de prova do 
cargo 130 e realizou a prova, sendo que a leitura automática de seus pontos a levou 
a ser aprovada nesse cargo. Entretanto, faz-se necessária a reclassificação da 
mesma para o cargo a que se inscreveu, sob pena de deturpamento das regras 
editalícias, por um conjunto de sucessivos erros. 

 

OBSERVAÇÃO: Reclassificar a candidata CARLA BIANCA MELO (inscrição nº 8.526) para o cargo 
113.  
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