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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 

deferidos e indeferidos, nos moldes estabelecidos no edital de abertura nº 001/2016, interpostos contra o 
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS. 

 
 

  
CANDIDATO (A): FRANCELINO LIMA DA SILVA 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
INSCRIÇÃO: 66 
  
Recurso: INDEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista que, no presente 

caso, não foi contatado 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): LAIANE DE SOUSA OLIVEIRA 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
INSCRIÇÃO: 589 
  
Recurso: INDEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista que, no presente 

caso, não foi contatado 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): TANIA MARIA CARDOSO SANTOS 
CARGO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
INSCRIÇÃO: 628 
  
Recurso: INDEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista que, no presente 

caso, não foi contatado 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. 
 

OBSERVAÇÃO: Na questão de nº 37 a candidato marcou duas alternativas “A e E”. 

 
 

  
CANDIDATO (A): RAFAEL DA SILVA MOURA 
CARGO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
INSCRIÇÃO: 76 
  
Recurso: INDEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista que, no presente 

caso, não foi contatado 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): RAFAEL DA SILVA MOURA 
CARGO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
INSCRIÇÃO: 76 
  
Recurso: INDEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar tendo em vista que, no presente 

caso, não foi contatado 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) (S): TODOS OS CANDIDATOS AO CARGO DE PSICÓLOGO FISCAL 
CARGO: PSICÓLOGO FISCAL 
  
  
Recurso: DEFERIDO PARA CORREÇÃO DA NOTA E DO PESO DA PROVA OBJETIVA 
  
JUSTIFICATIVA: Disponível na nota explicativa. Para candidatos que solicitaram cópia do gabarito pessoal, o 

mesmo será encaminhado via e-mail no prazo máximo de 5 (cinco) dias a partir da data da 
publicação deste resultado. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Teresina/PI, 13 de dezembro de 2016 
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