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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (ALÍNEA C

 
DO ITEM 13.2 DO EDITAL DO 

CONCURSO  

Inscrição do 
Candidato 

Recurso Resultado 

126 Candidato(a) alega que após anulação das 
questões 2,11 e 19 a mesma na recebeu a 
pontuação e alega ainda que fez 89 
pontos 

INDEFERIDO: Feita a recontagem de pontos e confirmado que os pontos foram somados 
para o(a) candidata. Após recontagem de pontos foi constatado que o(a) candidato(a) fez 65 
pontos.   

341 Candidato(a) solicita a pontuação no 
Concurso 

DEFERIDO: Candidato(a) fez 36 pontos 

133 Candidato (a) solicita a recontagem de 
pontos alegando que fez 89 pontos  e que 
é mais velha que os outros candidatos 
com 89 pontos 

INDEFERIDO: Feita a recontagem de pontos e constatado que o(a) candidato(a) fez 83 
pontos e não 89 como questiona 

95 Candidato(a) solicita a recontagem de 
pontos alegando que fez 89 pontos  e que 
é mais velha que os outros candidatos 
com 89 pontos 

INDEFERIDO: Feita a recontagem de pontos e constatado que o(a) candidato(a) fez 85 
pontos e não 89 como questiona 

250 Candidato(a) solicita a recontagem de 
pontos alegando que fez 80 pontos  e seu 
nome não consta na relação divulgada no 
site 

DEFERIDO PARCIALMETE: Após recontagem de pontos foi constatado que o candidato 
fez 78 pontos e não 80 como alega, uma vez que teve uma questão marcada duas vezes 

390 Candidato(a) solicita a recontagem de 
pontos alegando que a pontuação dos 
concorrentes não está correta 

INDEFERIDO: Feita a recontagem de pontos e constatado que o(a) candidato(a) fez 86 
pontos e as pontuações dos concorrentes acima da sua estão corretas 

316 Candidato(a) solicita a inclusão do seu 
nome como aprovado no concurso sob a 
alegação de que o fato de não ter 
assinado o cartão resposta não é motivo 

INDEFRIDO: O item 4.8  do  Edital trata com clareza sobre a falta de assinatura no cartão 
resposta conforme transcrevemos o citado item abaixo:  

4.8. Ao término da prova escrita, o candidato deverá entregar ao fiscal o Caderno de Provas e 
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suficiente para sua desclassificação o Cartão Resposta, este devidamente assinado, bem como assinar a folha de freqüência. A não 
assinatura na folha de freqüência e no Cartão Resposta pelo candidato, bem como a não 
entrega do Caderno de Provas de acordo com o item 4.9, implicam na exclusão do mesmo do 
certame. (grifo nosso). 
O(a) Candidato(a) não assinou o Cartão-Resposta. 

   

Teresina 

 

Piauí, 21 de Julho de  2014  

Banca Avaliadora de Recursos 

http://www.consep-pi.com.br

