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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO 
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER -

 
MA 

 

Nº 
INSCRIÇÃO

  

RECURSO 

 

PARECER 

 

098

  

Candidato(a)

 

solicita divulgação da 
pontuação do candidato em empate 
com o(a) mesmo(a). E

 

o critério 
utilizado para desempate.

 

INDEFERIDO: 

 

A pontuação será enviada para o email do(a)

 

candidato(a).

 

O critério utilizado para 
desempate consta no item. 6.3 do Edital.

    

139

  

Candidato(a)

 

solicita recontagem dos 
pontos

 

e espelho do gabarito. Alega 
que fez 73,0 pontos.

  

INDEFERIDO:

  

Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
o cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

  

560

  

Candidato(a)

 

solicita recontagem dos 
pontos

 

e espelho do gabarito. Alega 
que fez 79,5 pontos.

  

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
o cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

  

879

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito. Alega 
que fez 72,5 pontos.

  

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
o cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

   

921

  

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito. Alega 

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
foi observado que  o candidato(a) não preencheu a questão de nº 25 no cartão resposta. O cartão 
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que fez 70,5 pontos.

  
resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

  

923

 
Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito. Alega 
que fez 74,0 pontos.

  
INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
o cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

   

1279

 

Candidato(a) Alega que fez 66,0 
pontos e o seu nome não consta na 
relação dos classificados.

  

INDEFERIDO: Conforme o

 

item 6.1 do Edital: Será Aprovado/Classificado o candidato que atingir 
no mínimo de 60% (sessenta por cento)do total de pontos da prova objetiva, e que forem 
classificados até 4 (quatro) vezes o número de vagas oferecidas para o cargo/lotação.

  

                   O cargo no qual o candidato(a) concorreu

 

ofereceu 4 (quatro) vagas, mais 4(quatro) 
CR, classificando

 

16 mais 4 CR

 

com o total de 20 (vinte) candidatos classificados. Os demais 
candidatos com pontuação com a média igual ou superior a 60% não foram publicados pelo 
motivo de terem  excedido no critério de classificação referido acima.

 

1283

 

Recurso contra gabarito oficial.

 

INDEFERIDO: Recurso

 

intempestivo.

 

1590

      

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito. Alega 
que fez mais

 

de sessenta

 

pontos

 

e o 
seu nome não consta na relação dos 
classificados.

    

INDEFERIDO: Conforme o item 6.1 do Edital: Será Aprovado/Classificado o candidato que atingir 
no mínimo de 60% (sessenta por cento)do total de pontos da prova objetiva, e que forem 
classificados até 4 (quatro) vezes o número de vagas oferecidas para o cargo/lotação.

  

                   O cargo no qual o candidato(a)  concorreu ofereceu 1 (uma) vaga, mais 1(um) CR, 
classificando 4 mais 1 CR com o total de 5 (cinco) candidatos classificados. Os demais candidatos 
com pontuação com a média igual ou superior a 60% não foram publicados,

 

pelo motivo de 
terem  excedido no critério de classificação referido acima. O espelho do gabarito será enviado 
mediante formulário de recurso constando a assinatura do candidato.

  

1622

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos. Alega que fez 61% de pontos 
na prova.

 

INDEFERIDO: A pontuação informada pelo(a) candidato(a) estar correta, não cabendo recurso. 

   

1651

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos. Alega que há uma diferença 
de 6(seis) pontos.

 

DEFERIDO

 

PARCIALMENTE: Após revisão da pontuação confirmou-se a soma de mais 4 (quatro) 
pontos atribuídos

 

à

 

nota total do candidato. O cartão resposta do candidato encontra-se

 

a 
disposição para sanar eventuais duvidas.
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1692

 
Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito. Alega 
que fez 63,0 pontos.

  
INDEFERIDO:

 
Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 

foi observado que  o candidato(a)  preencheu a

 
questão de nº 02 no cartão resposta em duas 

alternativas. O cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível 
conferência.

  

1694

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos. Alega que fez 68% de pontos.

  

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece. O espelho 
do gabarito será enviado mediante formulário de recurso constando a assinatura do candidato.

  

1753

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito. Alega 
que fez 69,0 pontos.

  

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
o cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

  

1754

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos. Alega que fez 72,0 pontos.

  

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
a questão de Nº02 de português para o cargo de Profº. De

 

Matemática, não foi anulada como foi 
citado no recurso.

  

1883

 

Candidato(a) questiona o motivo 
pelo qual o nome não consta na 
relação.

 

INDEFERIDO: Candidata não assinou o cartão resposta. O  cartão resposta será enviado para o 
email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

  

1963

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito. 

 

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
o cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

  

2085

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito. Alega 
que

 

fez 80,0 pontos.

  

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
o cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.
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2107

 
Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito. Alega 
que fez 68,0 pontos.

  
INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
o cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

    

2133

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito.

 

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
o cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

  

2145

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos e espelho do gabarito.

 

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece, sendo que 
o cartão resposta será enviado para o email do(a) mesmo(a) para possível conferência.

  

2160

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos.

 

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece.

  

2312

 

Candidato(a) solicita reclassificação 
para concorrer a prova de títulos.

 

INDEFERIDO:

 

Conforme item 3.6. do Edital .A Prova de Títulos será exclusivamente para 
Professores e Psicopedagogo, que forem classificados até 3 (três) vezes o número de vagas 
oferecidas.

 

2314

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos.

 

INDEFERIDO:  Após revisão da pontuação do(a) candidato(a) a nota obtida permanece.

  

2537

 

Candidato(a) questiona o motivo 
pelo qual o nome não consta na 
relação.

 

INDEFERIDO: Conforme o item 6.1 do Edital: Será Aprovado/Classificado o candidato que atingir 
no mínimo de 60% (sessenta por cento)do total de pontos da prova objetiva, e que forem 
classificados até 4 (quatro) vezes o número de vagas oferecidas para o cargo/lotação.

  

                   O cargo no qual o candidato(a)  concorreu ofereceu 1 (uma) vaga, e classificou

 

4. Os 
demais candidatos com pontuação com a média igual ou superior a 60% não foram publicados 
pelo motivo de terem  excedido no critério de classificação referido acima. 

 

2601

 

Candidato(a) solicita recontagem dos 
pontos. Alega que fez 92,5pontos.

  

DEFERIDO PARCIALMENTE: Após revisão da pontuação confirmou-se a soma de mais 4 (quatro) 
pontos atribuídos

 

a nota total do candidato. O cartão resposta do candidato encontra-se a 
disposição para sanar eventuais duvidas.
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Teresina 03 de Novembro

 

de 2015.
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