TESTE SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI
CRESCER CONSULTORIAS

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):
CARGO:
INSCRIÇÃO:

ESTER DE SOUSA CASTRO
CÓD. 120 – AUXILIAR DE TURMA
205

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):
CARGO:
INSCRIÇÃO:

FRANCISCO FÁBIO SANTOS DA SILVA
103 – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
540

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):
CARGO:
INSCRIÇÃO:

EDEIDE DE SOUSA MAGALHÃES
104 – AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
336

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.

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

TESTE SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI
CRESCER CONSULTORIAS

CANDIDATO (A):
CARGO:
INSCRIÇÃO:

MARIA DO CARMO SOUSA MEDEIROS
CÓD. 103 – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
134

Recurso:

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA:
Critérios estabelecidos no edital em caso de empate:
6.5. 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.
Observação: O primeiro critério de desempate abrange apenas candidatos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, o segundo critério é maior pontuação em conhecimentos específicos,
seguido de maior pontuação em língua portuguesa e somente no último de persistir empate, prevalece
o candidato com maior idade.

ORDEM

NOME

NOTA

DATA DE
NASCIMENTO

CRITÉRIOS DE DESEMPATE ADOTADO
PELO SISTEMA

06

CLAUDIANA RIBEIRO DA SILVA

25,00

03/05/1991

Aplicou-se o critério de desempate: Maior
pontuação em conhecimentos específicos

07

KARLA PATRYCYA
MENDES

25,00

07/09/1982

Aplicou-se o critério de desempate: Maior idade

08

ANTONIO ALEF DE CARVALHO
SOARES

25,00

30/10/1993

Aplicou-se o critério: de desempate: Maior
pontuação em língua portuguesa

MARIA
DO
MEDEIROS

25,00

01/07/1989

Aplicou-se o critério: de desempate: Maior
idade

-

RODRIGUES

CARMO

SOUSA

Teresina/PI, 19 de abril de 2017.
Crescer Consultorias
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