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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): DIOGO DE ARAÚJO COSTA SOARES 
CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 
INSCRIÇÃO: 450 
  
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 02 (dois) dias após a data de publicação deste resultado. 
 
O candidato não poderá utilizar o argumento em seu recurso de que desconhece o que se encontra 
disposto no edital, pois de acordo com o item 6.1. 
 
6.1. 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. 

b) 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de conhecimentos específicos. 
c)  Não zerar nenhuma das disciplinas que compõem a prova objetiva. 
d) Constar numa posição que esteja em até 03 (duas) vezes o número de vagas previstas neste 

Edital, sem contar os candidatos aprovados. 
e) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado da prova objetiva, 

constar numa posição dentro do número de vagas disponibilizadas; 
f) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado da prova objetiva, 

constar numa posição que esteja em até 03 (três) vezes o número de vagas previstas neste 
Edital, sem contar os candidatos aprovados. 

6.2. O candidato não habilitado nestas condições será EXCLUÍDO do Certame. 

 
 

 

 
 

Teresina/PI, 17 de janeiro de 2017. 
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