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Teresina 22 de Fevereiro de 2016. 

Nº 
INSCRIÇÃO 

 

RECURSO 
 

PARECER 
 

54 
Candidato (a) solicita que seu nome 

seja publicado na relação dos 

candidatos classificados. 

INDEFERIDO: Somente será classificado até três vezes o numero de vagas ofertadas por 

cada cargo. Os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 60 pontos, mas não 

estão dentro do numero de vagas, o nome não será publicado. 

173 

Candidato (a) solicita recontagem dos 

pontos, alega que obteve o total de 90 

pontos. 

INDEFERDO: Após revisão da pontuação a nota do candidato (a) permanece, o espelho 

do gabarito será enviado para o email do candidato para sanar qualquer duvida. 

285 
Candidato (a) questiona a quantidade 

de classificados para o cargo de 

Digitador. 

INDEFERIDO: O cargo de Digitador não ofertou vagas, apenas classificação para cadastro 

de reserva, motivo pelo qual não houve mais candidatos classificados. 

304 
Candidato (a) solicita a publicação 

dos classificados para o cargo de 

Enfermeiro. 

INDEFERIDO: O cargo de Enfermeiro não ofertou vagas, apenas classificação para 

cadastro de reserva, motivo pelo qual não houve mais candidatos classificados. 

406 
Candidato (a) solicita recontagem dos 

pontos, alega que obteve o total de 80 

pontos. 

INDEFERDO: Após revisão da pontuação a nota do candidato (a) permanece, o espelho 

do gabarito será enviado para o email do candidato para sanar qualquer duvida. 

494 
Candidato (a) solicita que seu nome 

seja publicado na relação dos 

candidatos classificados. 

INDEFERIDO: Somente será classificado até três vezes o numero de vagas ofertadas por 

cada cargo. Os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 60 pontos, mas não 

estão dentro do numero de vagas o nome não será publicado. 

507 
Candidato (a) solicita que seu nome 

seja publicado na relação dos 

candidatos classificados. 

INDEFERIDO: Somente será classificado até três vezes o numero de vagas ofertadas por 

cada cargo. Os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 60 pontos, mas não 

estão dentro do numero de vagas o nome não será publicado. 


