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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 001/2017, interpostos contra o 
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS. 
 

  
CANDIDATO (A): JOSELINA LIRA DE ABREU 
CARGO: CÓD. 109 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS NATURAIS (MATEMÁTICA) 
INSCRIÇÃO: 894 
  
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. 

 

 

 
 

  
CANDIDATO (A): RAFAEL DO NASCIMENTO ARAÚJO 
CARGO: CÓD. 118 – TÉCNICO EM FARMÁCIA 
INSCRIÇÃO: 975 
  
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. 

 

 

 
 

  
CANDIDATO (A): NYELLYTON ROCHA GALENO 
CARGO: CÓD. 102 – AUXILIAR DE SECRETARIA 
INSCRIÇÃO: 1.132 
  
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. 

 

 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


 

TESTE SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL-CE 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

 

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.375.709/0001-46 

Rua Breno Pinheiro, nº 23 - São Cristóvão CEP 64056-010 • Teresina - PI 
Telefone: (86) 3011-4261  e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

 

 
  
CANDIDATO (A): WANDERLEY PEREIRA DA SILVA 
CARGO: CÓD. 111 – PROFESSOR FORMADOR – ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA (MATEMÁTICA) 
INSCRIÇÃO: 492 
  
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. 

 

 

 
 

  
CANDIDATO (A): MARIA DAS DORES SOUZA PEREIRA 
CARGO: CÓD. 102  AUXILIAR DE SECRETARIA 
INSCRIÇÃO: 1.171 
  
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. 

 

 

 
 
 

  
CANDIDATO (A): JÉSSICA SANTOS NASCIMENTO 
CARGO: CÓD. 120 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
INSCRIÇÃO: 1.152 
  
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. 
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CANDIDATO (A): WANDERLEY PEREIRA DA SILVA 
CARGO: CÓD. 111 – PROFESSOR FORMADOR – ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA (MATEMÁTICA) 
INSCRIÇÃO: 492 
  
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. Vale 
ressaltar que o candidato fez a marcação indevida na questão nº 22, marcando duas alternativas (A-
C), conforme pode ser verificado pelo próprio candidato. 

 

 
 

 
  
CANDIDATO (A): JOSELINA LIRA DE ABREU 
CARGO: CÓD. 109 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS NATURAIS (MATEMÁTICA) 
INSCRIÇÃO: 1.088 
  
Recurso: DEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: Acata-se o recurso impetrado pela candidata contra o resultado preliminar tendo em vista que, no 

presente caso, foi contatado 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.  

 

 
 
 

Teresina/PI, 03 de março de 2017. 
 
 

Crescer Consultorias 
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