
 

 

 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES - PI 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA PONTUAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS 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), 24 de maio de 2018 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

 RECURSO 01 

NOME: NADJA KAROLLYNE DOS SANTOS 

INSCRIÇÃO: 0819 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 02 

NOME:  GLAUCIANE ALVES DOS SANTOS 

INSCRIÇÃO: 0496 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -ASG 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 03 

NOME:  JHEISSON SANTANA DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 1902 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 04 

NOME:  FABIOLA MIRELLA ALVES DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 1341 

CARGO: PROFESSOR CLASSE B - MATEMÁTICA 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 05 

NOME:  HELBER JAYME GUEDES SANTOS 

INSCRIÇÃO: 0069 

CARGO: AGENTE ADMINSTRATIVO 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 06 

NOME:  MICAEL MOAB DOS SANTOS GONZAGA 

INSCRIÇÃO: 1209 

CARGO: PROCURADOR MUNICPAL 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 07 

NOME:  VANDA MARTINS DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 0922 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 08 

NOME:  MOZILA DUARTE LIMA 

INSCRIÇÃO: 1957 

CARGO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 09 

NOME:  JOELCIA DA SILVA 

INSCRIÇÃO: 1690 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -ASG 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 10 

NOME:  WESLLANE XAVIER FEITOSA 

INSCRIÇÃO: 1512 

CARGO PROFESSOR CLASSE A (CÓD 121) 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 11 

NOME:  GILIARD LUIS DE SOUSA 

INSCRIÇÃO: 0107 

CARGO PROFESSOR CLASSE A (COD 121) 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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 12 

NOME:  CARNIB ALVES DE BARROS 

INSCRIÇÃO: 0712 

CARGO PROFESSOR CLASSE B LETRAS PORTUGUES 

RESULTADO  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 de leitura do 

gabarito. 

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. 
 

 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


