INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI

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), 20 de outubro de 2017
Comissão Organizadora do concurso público
RECURSO 01
CANDIDATO (A): FRANCISCA DA SILVA SANTOS
INSCRIÇÃO:

43

CARGO:

PROFESSOR DOS ANOS FINAIS – 6º AO 9º ANO (LÍNGUA PORTUGUESA)

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): SUZANA FRANCISCA XAVIER SEPEDRO
INSCRIÇÃO:

51

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 03
CANDIDATO (A): ADJANE DE MACEDO SEPEDRO
INSCRIÇÃO:

118

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 04
CANDIDATO (A): ELISSÂNDIA MARQUES DE SÁ
INSCRIÇÃO:

181

CARGO:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

RESULTADO DO RECURSO:

INDEFERIDO
O código 101 – Professor de Educação Infantil – Zona Urbana, conforme anexo II do
edital possui apenas 1 (uma) vaga, sendo que nenhuma é destinada a PNE.
A candidata atendeu alguns pontos para classificação e/ou aprovação, mas não em
conjunto:
7.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Teste Seletivo, 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.
7.2. O candidato não habilitado nestas condições será EXCLUÍDO do Certame.

JUSTIFICATIVA:

