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NOME  Maria Massilene Rodrigues Mendes Ferreira  

INSCRIÇÃO 0224 
SOLICITAÇÃO  RECONTAGEM DE PONTOS - INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA A candidata não preencheu o gabarito corretamente , não identificando as  marcações  

através da leitura óptica, após conferencia manual a candidata continua eliminada. 
 

NOME  Miguelina Viana Miranda 
INSCRIÇÃO 0302 
SOLICITAÇÃO  RECONTAGEM DE PONTOS - INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA Não foi constatado falha na leitura do cartão resposta. 

 
NOME  Kelliany Maria Nunes Castro  
INSCRIÇÃO 0066 
SOLICITAÇÃO  RECONTAGEM DE PONTOS - INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA Não foi constatado falha na leitura do cartão resposta. 

 
NOME  Maria Lúcia Santos Leal 
ARGUMENTAÇÃO O Candidato Fabio Vasconcelos Cruz é mais Velho que a Candidata Elisabete Varela dos 

Santos. Ficando o mesmo na posição 9 e ela na 10.  
SOLICITAÇÃO  INDEFERIDA  
JUSTIFICATIVA De  acordo com o item 10.1 Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, 

terá preferência, nesta ordem: a) O candidato com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 
10741/2003 (Estatuto do Idoso). No caso dos empatantes serem ambos abrangidos por 
este critério, prevalecerá o mais idoso; b) O candidato que tiver obtido maior pontuação 
na prova de conhecimentos específicos; c) O candidato que tiver obtido maior 
pontuação na prova de língua portuguesa; d) O candidato com a data de nascimento 
anterior a do empatante. 
Como ambos os candidatos empataram na prova de conhecimentos específicos o 
critério de desempate foi a pontuação em português , o desempate através da idade só 
seria feito caso em que houvesse o empate também na pontuação de português. 

 
NOME  Zelina Lopes De Sousa 
INSCRIÇÃO 144 
SOLICITAÇÃO  RECONTAGEM DE PONTOS - INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA A candidata solicita a recontagem de pontos do cargo , não havenda falha na leitura de 

gabarito nos mesmos .  
 

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  

 


