
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-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 Teste Seletivo divulga o presente resultado. 

 
Teresina (PI), 31 de janeiro de 2018 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

RECURSO 01 

CANDIDATO (A): FRANCISCA DAS CHAGAS DE MORAES DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 1.796 

CARGO: CUIDADOR DE ALUNO PNE 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O edital é a lei que rege o certame, e desde sua publicação, traz de forma clara os 
critérios necessários para aprovação ou classificação, como a eliminação daqueles 
que não atingem tais critérios estabelecidos: 

VIII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Teste Seletivo, o candidato 
que obtiver, cumulativamente: 

a) Ter 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. 
 

 

RECURSO 02 

CANDIDATO (A): LARRISSA CARDOSO SOLON 

INSCRIÇÃO: 3.514 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso inteiramente vago no qual a candidata não fundamentou a ponto de haver 
entendimento por parte da banca. 

 

 

 

 

 



RECURSO 03 

CANDIDATO (A): RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS 

INSCRIÇÃO: 4.450 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O parecer dado pela banca a uma questão da prova objetiva quando há recurso 
sobre ela é amplo e destina-se de forma geral a todos os candidatos. Não há 
resposta individual (ainda que o recurso tenha sido analisado pelo elaborador da 
questão) nem através de publicações, nem de qualquer outra forma senão a que se 
encontra disponível no site. 

NOTA: 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. 

 

 

RECURSO 04 

CANDIDATO (A): ALDAIRES OLIVEIRA DE CARVALHO 

INSCRIÇÃO: 682 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O edital é a lei que rege o certame, e desde sua publicação, traz de forma clara os 
critérios necessários para aprovação ou classificação, como a eliminação daqueles 
que não atingem tais critérios estabelecidos: 

VIII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Teste Seletivo, o candidato 
que obtiver, cumulativamente: 

a) Ter 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. 
 

 

RECURSO 05 

CANDIDATO (A): ANDREIA PEREIRA RODRIGUES 

INSCRIÇÃO: 1596 

CARGO: ENFERMEIRO 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Todos os recursos enviados à banca examinadora devem vir fundamentados, razão 
pela qual serão indeferidos todos os recursos sem fundamentação e/ou com 
fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos. 

 

 



RECURSO 06 

CANDIDATO (A): LOURENÇO CARVALHO DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 800 

CARGO: ENFERMEIRO 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Todos os recursos enviados à banca examinadora devem vir fundamentados, razão 
pela qual serão indeferidos todos os recursos sem fundamentação e/ou com 
fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos. 

 

 

RECURSO 07 

CANDIDATO (A): JULIANA MARIA RIBEIRO BASTOS CORREIA 

INSCRIÇÃO: 4.534 

CARGO: DENTISTA PSB 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 8.4. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência, nesta 
ordem:  
 

a) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de conhecimentos 
específicos; 
b) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante. 

 

ORDEM INSCRIÇÃO NOTA CRITÉRIOS DE DESEMPATE ADOTADO PELO SISTEMA 

03 4534 30,00 Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade (30/04/1973) 

04 1089 30,00 
Aplicou-se o critério de desempate: Maior pontuação na prova de 
conhecimentos específicos. 

 

 

OBSERVAÇÃO: As devidas alterações serão feitas no sistema para correção do erro no critério de idade dos dois 
candidatos acima listados. 
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RECURSO 08 

CANDIDATO (A): LANNA CAROLINNY DA SILVA REZENDE 

INSCRIÇÃO: 3704 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não houve constetação ou pedido de revisão do edital por parte de nenhum 
candidato durante todo o andamento do certame. No Anexo III – Dos conteúdos 
programáticos o quadro de estrutura das provas objetivas por área, conforme 
disposto abaixo: 

 

QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DA ÁREA DA SAÚDE 

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE QUESTOES PESO PONTOS 
 

 Todos os Cargos de Nível 

Superior (Área da Saúde) 

Língua Portuguesa 15 1,0 15 

Legislação do SUS 05 1,0 05 

Conhecimentos Específicos da Área 20 1,0 20 

TOTAL 40  40 



RECURSO 09 

CANDIDATO (A): ADRIANA OLIVEIRA LIMA 

INSCRIÇÃO: 3423 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme verificados nos dados de inscrição fornecidos pela própria candidata, a 
mesma encontra-se lotada para ZONA URBANA, ainda que a alteração foi feita, a 
referida candidata não atendeu aos requisitos necessários a aprovação ou 
classificação no certame. 

 

 

RECURSO 10 

CANDIDATO (A): FERNANDA EVANGELISTA DE SOUSA SA 

INSCRIÇÃO: 3.516 

CARGO: AUXILIAR DE COZINHA 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 
 

RECURSO 11 

CANDIDATO (A): JOSE AUGUSTO SOARES FEITOSA 

INSCRIÇÃO: 3.850 

CARGO: AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

RECURSO 12 

CANDIDATO (A): GABRIELA MARTINS DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 1.886 

CARGO: AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 



RECURSO 13 

CANDIDATO (A): MARTA ALMEIDA SILVA 

INSCRIÇÃO: 3.027 

CARGO: DENTISTA PSB 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

RECURSO 14 

CANDIDATO (A): GEORGEA MENDES DE SOUSA NUNES 

INSCRIÇÃO: 1.777 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

RECURSO 15 

CANDIDATO (A): RAVENA DE SOUSA BORGES DA FONSECA 

INSCRIÇÃO: 2.013 

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

RECURSO 16 

CANDIDATO (A): WILIAM VIERIA DOS SANTOS 

INSCRIÇÃO: 2.803 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 



RECURSO 17 

CANDIDATO (A): MARIA DE LOURDES MOREIRA REIS 

INSCRIÇÃO: 341 

CARGO: ORIENTADOR 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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

RECURSO 18 

CANDIDATO (A): MAGDA BEATRIZ DA COSTA MOUSINHO 

INSCRIÇÃO: 4.459 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

RECURSO 19 

CANDIDATO (A): EVANILDE NERES DOS SANTOS 

INSCRIÇÃO: 2.719 

CARGO: CUIDADOR DE ALUNO PNE 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

RECURSO 20 

CANDIDATO (A): CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS NETA 

INSCRIÇÃO: 2.128 

CARGO: AGENTE DE APOIO 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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

 

 



RECURSO 21 

CANDIDATO (A): VANUSA MATOS DO SOCORRO 

INSCRIÇÃO: 2.515 

CARGO: CUDADOR DE ALUNO PNE 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

RECURSO 22 

CANDIDATO (A): LUCELIA DE OLIVEIRA ARAÚJO 

INSCRIÇÃO: 2.639 

CARGO: PROFESSOR DE POLIVALÊNCIA DO 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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

RECURSO 23 

CANDIDATO (A): ANA LUCIA RODRIGUES DE ARAÚJO 

INSCRIÇÃO: 4.463 

CARGO: PROFESSOR DE POLIVALÊNCIA DO 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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

RECURSO 24 

CANDIDATO (A): ANDERSON LUCAS FERREIRA COELHO 

INSCRIÇÃO: 55 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

 

 

 



RECURSO 25 

CANDIDATO (A): ADELIS CARVALHO COSTA AZEVEDO 

INSCRIÇÃO: 300 

CARGO: PROFESSOR DE 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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

RECURSO 26 

CANDIDATO (A): GERSON ALVES DE SOUSA FILHO 

INSCRIÇÃO: 1.632 

CARGO: AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

RECURSO 27 

CANDIDATO (A): HORÁRIA FILLIPE SOUSA VIEIRA 

INSCRIÇÃO: 914 

CARGO: AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

RECURSO 28 

CANDIDATO (A): MARCOS PAULO CAMINHA DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 4.022 

CARGO: AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 



RECURSO 29 

CANDIDATO (A): RICARDO BEZERRA DA COSTA 

INSCRIÇÃO: 3.488 

CARGO: AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

O edital é a lei que rege o certame, e desde sua publicação, traz de forma clara os 
critérios necessários para aprovação ou classificação, como a eliminação daqueles 
que não atingem tais critérios estabelecidos: 

VIII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Teste Seletivo, o candidato 
que obtiver, cumulativamente: 

a) Ter 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. 
 

 

RECURSO 30 

CANDIDATO (A): JOSANE MOURA 

INSCRIÇÃO: 4.050 

CARGO: CUDADOR DE ALUNO PNE 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

O edital é a lei que rege o certame, e desde sua publicação, traz de forma clara os 
critérios necessários para aprovação ou classificação, como a eliminação daqueles 
que não atingem tais critérios estabelecidos: 

VIII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Teste Seletivo, o candidato 
que obtiver, cumulativamente: 

a) Ter 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. 
 

 

 

 

 

 



RECURSO 31 

CANDIDATO (A): JACSON SOARES DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 3.691 

CARGO: AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 

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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

[ 

 

RECURSO 32 

CANDIDATO (A): FAGNER DA COSTA GAMA 

INSCRIÇÃO: 3.813 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

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. 

O parecer dado pela banca a uma questão da prova objetiva quando há recurso 
sobre ela é amplo e destina-se de forma geral a todos os candidatos. Não há 
resposta individual (ainda que o recurso tenha sido analisado pelo elaborador da 
questão) nem através de publicações, nem de qualquer outra forma senão a que se 
encontra disponível no site. 

NOTA: 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 01 (um) dias após a data de publicação desse resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


