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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS 

 

A Crescer Consultorias, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos nos 

moldes estabelecidos no edital de abertura nº 001/2018, interpostos contra o RESULTADO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS. 

 

                                                                                                                 Teresina, 23 de maio de 2018 

 

CANDIDATO (A): FRANCISCO VALDECY NUNES SOARES 

CARGO: PROFESSOR NIVEL II – POLO I (HISTÓRIA) 

INSCRIÇÃO: 938 

Recurso: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar, tendo em vista que, no 

presente caso, não foi constatado nenhum erro material na leitura da folha resposta do (a) 

recorrente, estando a mesma a disposição para conferência. 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. 
 

 

 

CANDIDATO (A): VALDIMEIRES SILVA DINIZ 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E 1° AO 5º ANO 

INSCRIÇÃO: 1.180 

Recurso: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar, tendo em vista que, no 

presente caso, não foi constatado nenhum erro material na leitura da folha resposta do (a) 

recorrente, estando a mesma a disposição para conferência. 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. 

 

 

CANDIDATO (A): LUCAS VENICIUS COSTA PORTELA 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 1.617 

Recurso: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar, tendo em vista que, no 

presente caso, não foi constatado nenhum erro material na leitura da folha resposta do (a) 

recorrente, estando a mesma a disposição para conferência. 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. 
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CANDIDATO (A): DEIDIANE SANTOS 

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE SEDE 

INSCRIÇÃO: 1.472 

Recurso: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar, tendo em vista que, no 

presente caso, não foi constatado nenhum erro material na leitura da folha resposta do (a) 

recorrente, estando a mesma a disposição para conferência. 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. 

 
 

CANDIDATO (A): MAELIO CESAR FREITAS DOS SANTOS 

CARGO: PROF. NIVEL II – SEDE (MATEMÁTICA) 

INSCRIÇÃO: 2.855 

Recurso: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

1 - Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar, tendo em vista que, no 

presente caso, não foi constatado nenhum erro material na leitura da folha resposta do (a) 

recorrente, estando a mesma a disposição para conferência. 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. 
 

 
 

CANDIDATO (A): WARLANGE SALES CALDAS 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

INSCRIÇÃO: 573 

Recurso: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar, tendo em vista que, no 

presente caso, não foi constatado nenhum erro material na leitura da folha resposta do (a) 

recorrente, estando a mesma a disposição para conferência. 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. 
 

 
 

CANDIDATO (A): ISNANDIA DE SOUSA SILVA 

CARGO: PROFESSOR NIVEL I - SEDE 

INSCRIÇÃO: 1.486 

Recurso: INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA: 

Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar, tendo em vista que, no 

presente caso, não foi constatado nenhum erro material na leitura da folha resposta do (a) 

recorrente, estando a mesma a disposição para conferência. 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. 

 
 

CANDIDATO (A): RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES 

CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL 

INSCRIÇÃO: 2.959 

Recurso: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar, tendo em vista que, no 

presente caso, não foi constatado nenhum erro material na leitura da folha resposta do (a) 

recorrente, estando a mesma a disposição para conferência. 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. 

 
 

CANDIDATO (A): MARCELO DOS SANTOS DA SILVA 

CARGO: PROFESSOR NIVEL II – SEDE  - BIOLOGIA CIENCIAS 

INSCRIÇÃO: 1.377 

Recurso: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

Segundo o edital, Serão reservadas às pessoas com deficiências, em caso de aprovação, 5% 

(cinco) por cento do exato número de vagas determinadas para o cargo neste Edital, desde 

que, a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo para 

o qual concorre, o candidato se inscreveu no cargo que possui apenas uma vaga estando 

portanto na colocação correspondente. 

 
 

CANDIDATO (A): RAYRTON FERREIRA GOMES 

CARGO: AGENTE ADMINITRATIVO 

INSCRIÇÃO: 340 

Recurso: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

Segundo o edital no seu item : VII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO 7.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso, o 

candidato que obtiver, cumulativamente: a) Será considerado APROVADO ou 

CLASSIFICADO candidato que, ao final da prova objetiva, tiver feito, no mínimo: 60% 

(sessenta por cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da 

prova escrita objetiva. O candidato atingiu 23 pontos, portanto inferior aos 60 % exigidos. 

Sendo considerado por conta disto eliminado, independente a quantidade de vagas. 
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