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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DO 

CONCURSO DE PORTEIRAS-CE. 
 

Recursos Contra Resultado da Prova Objetivo – CARGOS: Enfermeiro PSF, Dentista PSB,  

 Prof. Ens. Fund. II (6° ao 9° ano) Biologia, Prof. Ens. Educ. Infantil e Fund. 1º ao 5º ano, 

Prof. Ens. Fund. II (6° ao 9° ano) Português, Agente Administrativo, Auxiliar de Serviços 

Gerais. 

Nº da Inscrição  Recurso Parecer 

133 

 

Candidata solicita a recontagem 
dos pontos 

INDEFERIDO: Após recontagem a 
pontuação permanece a mesma, sendo 
que o espelho do gabarito enviado para 
o candidato.  

477 
Candidato solicita recontagem 
dos pontos 

INDEFERIDO: Após recontagem a 
pontuação permanece a mesma, sendo 
que o espelho do gabarito enviado para 
o candidato. 

494 
Candidato solicita recontagem 
dos pontos  

DEFERIDO: Após verificação a 
pontuação foi retificada. Sendo o 
espelho do gabarito enviado para o 
candidato. 

724 
Candidato solicita recontagem 
dos pontos 

INDEFERIDO: Após recontagem a 
pontuação permanece a mesma, sendo 
que o espelho do gabarito enviado para 
o candidato. 

922 

 
 Candidato solicita verificação no 

gabarito oficial.  Prof. Ens. Fund. 
II (6° ao 9° ano) Biologia 
(questão n° 22.) 

INDEFERIDO: Após verificação 
confirmou-se que não houve nenhuma 
alteração para tal questão do gabarito 
oficial. Sendo que  a pontuação 
permanece a mesma, e o espelho do 
gabarito enviado para o candidato. 

1001 
Candidato solicita recontagem 
dos pontos 

INDEFERIDO: Após recontagem a 
pontuação permanece a mesma, sendo 
que o espelho do gabarito enviado para 
o candidato. 

1191 
Candidato solicita recontagem 
dos pontos 

INDEFERIDO: Após recontagem a 
pontuação permanece a mesma, sendo 
que o espelho do gabarito enviado para 
o candidato. 

1723 
Candidato solicita recontagem 
dos pontos 

INDEFERIDO: Após recontagem a 
pontuação permanece a mesma, sendo 
que o espelho do gabarito enviado para 
o candidato. 

            1729 
Candidato solicita recontagem 
dos pontos  

DEFERIDO: Após verificação a 

pontuação foi retificada. Sendo o 

espelho do gabarito enviado para o 

candidato. 

1776 
Candidato solicita recontagem 
dos pontos 

INDEFERIDO: Após recontagem a 
pontuação permanece a mesma, sendo 
que o espelho do gabarito enviado para 
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o candidato. 

 


