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PROCESSO SELETIVO SESCOOP - PI  

   

RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS   
   

 

  RECURSO 01  

Candidato (a)   José de Sousa Vieira  

Cargo   Analista Contador  

Resultado   INDEFERIDO  

Justificativa   Segundo o Edital são dois os itens cumulativos para ser corrigida a redação, 

são eles os itens 7.1.6 e 7.1.13 onde os candidatos devem estar classificados 

em até a 20ª (vigésima) classificação do cargo/função e atingirem 60% 

(sessenta) dos pontos/questões na prova objetivas. Por esta razão não teve 

sua prova dissertativa/Estudo de Caso corrigido.  

  

 

  RECURSO 02  

Candidato (a)   Eunice Helena Rocha Guarnieri Lemos  

Cargo   Analista de Operações  

Resultado   INDEFERIDO  

Justificativa   Segundo o Edital são dois os itens cumulativos para ser corrigida a redação, 

são eles os itens 7.1.6 e 7.1.13 onde os candidatos devem estar classificados 

em até a 20ª (vigésima) classificação do cargo/função e atingirem 60% 

(sessenta) dos pontos/questões na prova objetivas. Por esta razão não teve 

sua prova dissertativa/Estudo de Caso corrigido.  
  

 

  RECURSO 03  

Candidato (a)   Flávio André Pereira Moura  

Cargo   Analista de Operações  

Resultado   INDEFERIDO  

Justificativa   Segundo o Edital são dois os itens cumulativos para ser corrigida a redação, 

são eles os itens 7.1.6 e 7.1.13 onde os candidatos devem estar classificados 

em até a 20ª (vigésima) classificação do cargo/função e atingirem 60% 

(sessenta) dos pontos/questões na prova objetivas. Por esta razão não teve 

sua prova dissertativa/Estudo de Caso corrigido.  
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  RECURSO 04  

Candidato (a)   Silvana da Silva Ferreira  

Cargo   Analista Contador  

Resultado   INDEFERIDO  

Justificativa   Segundo o Edital são dois os itens cumulativos para ser corrigida a redação, 

são eles os itens 7.1.6 e 7.1.13 onde os candidatos devem estar classificados 

em até a 20ª (vigésima) classificação do cargo/função e atingirem 60% 

(sessenta) dos pontos/questões na prova objetivas. Por esta razão não teve 

sua prova dissertativa/Estudo de Caso corrigido.  

  

  

  RECURSO 05  

Candidato (a)   Cristiane de Araújo Mendes Cipriano  

Cargo   Analista Cooperativismo e Monitoramento  

Resultado   INDEFERIDO  

Justificativa   Segundo o Edital são dois os itens cumulativos para ser corrigida a redação, 

são eles os itens 7.1.6 e 7.1.13 onde os candidatos devem estar classificados 

em até a 20ª (vigésima) classificação do cargo/função e atingirem 60% 

(sessenta) dos pontos/questões na prova objetivas. Por esta razão não teve 

sua prova dissertativa/Estudo de Caso corrigido.  
  

 

  RECURSO 06  

Candidato (a)   Aires  Coelho de Aquino Negreiros  

Cargo   Analista Contador  

Resultado   DEFERIDO  

Justificativa   Considera-se provido o recurso interposto pelo candidato, e por ter seu 

recurso deferido, o recorrente passa a figurar na segunda colocação, 

conforme classificação na tabela exposta no resultado definitivo, sendo 

enviado no prazo de 05 dias espelho da correção das provas discursivas para 

os candidatos.  
  

 

  RECURSO 07  

Candidato (a)   Tássia Jaslana Tenório Pinheiro  

Cargo   Analista Cooperativismo e Monitoramento  

Resultado   INDEFERIDO  

Justificativa   A resposta ao recurso será enviada no prazo de cinco dias ao respectivo e-mail 

cadastrado no recurso, uma vez que traz informações de cunho pessoal de 

desempenho dos candidatos (Espelho de prova), resguardando, portanto, a 

privacidade e intimidade dos mesmos.   
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  RECURSO 08  

Candidato (a)   Augusto Cesar Melo Machado  

Cargo   Técnico Operações  

Resultado   INDEFERIDO  

Justificativa   A resposta ao recurso será enviada no prazo de cinco dias ao respectivo e-mail 

cadastrado no recurso, uma vez que traz informações de cunho pessoal de 

desempenho dos candidatos (Espelho de prova), resguardando, portanto a 

privacidade e intimidade dos mesmos.  

   

 

  RECURSO 09  

Candidato (a)   Jordânia de Oliveira Almeida  

Cargo   Analista de Operações  

Resultado   INDEFERIDO  

Justificativa   A resposta ao recurso será enviada no prazo de cinco dias ao respectivo e-mail 

cadastrado no recurso, uma vez que traz informações de cunho pessoal de 

desempenho dos candidatos (Espelho de prova), resguardando, portanto a 

privacidade e intimidade dos mesmos.  
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