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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): RAFAEL DA COSTA SILVA 
CARGO: CÓD. 109 – MOTORISTA CAT. B 
INSCRIÇÃO: 2.867 
  
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): FRANCISCA MEIRE DOS SANTOS SILVA 
CARGO: CÓD. 101 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
INSCRIÇÃO: 1.215 
  
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.  
Observação: A questão 29, no cartão resposta da candidata foi anulada pelo sistema, devida a 
marcação de duas alternativas (A-B), ocasionando a anulação da referida questão. 
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): AURILENE ANDRADE LEAL 
CARGO: CÓD. 152 – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
INSCRIÇÃO: 1.622 
  
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): ALEX SARAIVA MENDONÇA 
CARGO: CÓD. 114 – DIGITADOR 
INSCRIÇÃO: 2.329 
  
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 LIVRAMENTO FERREIRA DA COSTA 
CARGO: CÓD. 151 – PROFESSOR POLIVALENTE 
INSCRIÇÃO: 1.467 
  
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): MARA KAROLINE SILVA FREITAS PEREIRA 
CARGO: CÓD. 123 – ATENDENTE SOCIAL 
INSCRIÇÃO: 1.211 
  
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): GEOVANE AMORIM DOS SANTOS 
CARGO: CÓD. 110 – MOTORISTA CAT. D 
INSCRIÇÃO: 1.088 
  
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): DAYANE PEREIRA DE SOUSA 
CARGO: CÓD. 151 – PROFESSOR POLIVALENTE 
INSCRIÇÃO: 266 
  
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): JOÃO MARCELO SOUSA E SILVA 
CARGO: CÓD. 109 – MOTORISTA CAT. B 
INSCRIÇÃO: 2.747 
  
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.  
Observação: A questão 27, no cartão resposta do candidato foi anulada pelo sistema, devida a 
marcação de duas alternativas (A-D), ocasionando a anulação da referida questão. 
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): DAYANE PEREIRA DE SOUSA 
CARGO: CÓD. 151 – PROFESSOR POLIVALENTE 
INSCRIÇÃO: 266 
  
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): JOILSON DE ASSUNÇÃO ARAÚJO 
CARGO: CÓD. 109 – MOTORISTA CATEGORIA B 
INSCRIÇÃO: 3.679 
  
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.  
Observação: A questão 06, no cartão resposta do candidato foi anulada pelo sistema, devida a 
marcação de duas alternativas (A-C), ocasionando a anulação da referida questão. 
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): MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA 
CARGO: CÓD. 154 – PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
INSCRIÇÃO: 1.301 
  
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. 
As informações dispostas no edital não devem lidas de forma isolada, é necessário levar em 
consideração todas as informações de forma conjunta. 
VI. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
6.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Teste Seletivo, o candidato que obtiver, 
cumulativamente: 
a) 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 (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. 

 

 
 
 
 

  
CANDIDATO (A): PÁDUA ANTONIO COELHO DOS SANTOS 
CARGO: CÓD. 134 – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
INSCRIÇÃO: 78 
  
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. 
A banca não se posicionará mais acerca dos recursos de gabaritos das provas objetivas, pois conforme 
disposto no edital do certame. 
7.10. A Banca Examinadora, composta de pessoas de reputação ilibada e de conhecimento de nível 
superior, para o TESTE SELETIVO constitui-se como única e última instância para a análise dos recursos, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
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CANDIDATO (A): GEYCE DA SILVA ARAÚJO 
CARGO: CÓD. 128 – NUTRICIONISTA 
INSCRIÇÃO: 864 
  
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. 
A banca não se posicionará mais acerca dos recursos de gabaritos das provas objetivas, pois conforme 
disposto no edital do certame. 
7.10. A Banca Examinadora, composta de pessoas de reputação ilibada e de conhecimento de nível 
superior, para o TESTE SELETIVO constitui-se como única e última instância para a análise dos recursos, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 
 
 
 

  
CANDIDATO (A): JOCIARA RODRIGUES ANDRADE 
CARGO: CÓD. 123 – ATENDENTE SOCIAL 
INSCRIÇÃO: 3.246 
  
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. 

Uma cópia do cartão-resposta original será encaminhada para e-mail fornecido pelo (a) candidato (a) 
em até 02 (dois) dias após a data de publicação deste resultado. 

 

ORDEM NOME NOTA 
DATA DE 

NASCIMENTO 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE ADOTADO 

PELO SISTEMA 

10 ALINE TEIXEIRA DO NASCIMENTO 21,00 28/10/1989 
Aplicou-se o critério de desempate: Maior 
idade 

11 JOCIARA RODRIGUES ANDRADE 21,00 23/07/1990 
Aplicou-se o critério: de desempate: Maior 
pontuação em conhecimentos específicos 

12 KEYLA DE SOUSA BARBOSA 21,00 - - 
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CANDIDATO (A): MARLENE BRITO VERAS 
CARGO: CÓD. 127 – ENFERMEIRO 
INSCRIÇÃO: 992 
  
Recurso: INDEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: A candidata foi ELIMINADA do certame, pois conforme relatado em ATA DE SALA no dia da aplicação 

da prova objetiva, o aparelho celular da referida candidato tocou em sala. 
Conforme disposto no edital, no item:  
4.9. Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portar em boné e utilizarem 
aparelhos celulares ou similares, calculadoras ou similares, walkman, ipods, receptores ou similares, 
relógios, livros, anotações, impressos ou quais quer outros materiais de consulta, bem como a 
comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato que descumprir essa 
determinação. 

 
 
 
 

  
CANDIDATO (A): FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO NASCIMENTO 
CARGO: CÓD. 110 – MOTORISTA CAT. D 
INSCRIÇÃO: 3.127 
  
Recurso: INDEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: Segundo o item do edital 4.17. A prova será corrigida através de leitora ótica, garantindo-se 

a absoluta imparcialidade do resultado.  
Acontece que, o sistema não reconheceu nenhuma resposta no cartão resposta por 
marcação indevida do próprio candidato. Conforme pode ser verificado pelo próprio 
recorrente, a marcação foi feita com um “x”, e ainda por cima, fora do espaço no qual se 
encontra as alternativas. É importante estabelecer que o próprio edital já prevê que:  
4.13.2. Na correção do cartão– resposta, será atribuída nota zero às questões rasuradas, com 
mais de uma opção assinalada e aquelas marcadas de forma incorreta, além do local de 
marcação ou em branco. 
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): LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS 
CARGO: CÓD. 103 – ZELADOR 
INSCRIÇÃO: 2.477 
  
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.  
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CANDIDATO (A): WANNEY CAVALCANTE PINHEIRO 
CARGO: CÓD. 120 – FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE, CULTURAESPORTE E 

LAZER 
INSCRIÇÃO: 1.908 
  
Recurso: DEFERIDO  
  
JUSTIFICATIVA: Acata-se o recurso impetrado pelo candidato 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.  

 

 
 

  
CANDIDATO (A): LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS 
CARGO: CÓD. 120 – FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE, CULTURAESPORTE E 

LAZER 
INSCRIÇÃO: 1.989 
  
Recurso: DEFERIDO  
  
JUSTIFICATIVA: Acata-se o recurso impetrado pelo candidato 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.  
A banca não se posicionará mais acerca dos recursos de gabaritos das provas objetivas, pois conforme 
disposto no edital do certame. 
7.10. A Banca Examinadora, composta de pessoas de reputação ilibada e de conhecimento de nível 
superior, para o TESTE SELETIVO constitui-se como única e última instância para a análise dos recursos, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 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, 02 de maio de 2017. 

 
 

Crescer Consultorias 
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