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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 001/2018, interpostos contra o 
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS. 

 
CANDIDATO (A): TARCISIO DE CARVALHO LIMA 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 
INSCRIÇÃO: 117 
  
Recurso: INDEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: A banca não se posicionará mais acerca dos recursos de gabaritos das provas objetivas, pois conforme 

disposto no edital do certame. 
8.10. 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): ELIANE EVANGELISTA DA SILVA 
CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (EDUCAÇÃO FÍSICA) 
INSCRIÇÃO: 103 
  
Recurso: INDEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar, tendo em vista que, no presente caso, 

não foi constatado 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 05 (cinco) dias após a data de publicação deste resultado. 

 

 
CANDIDATO (A): JERLANY DA PAIXÃO LOPES MARQUES 
CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (PORTUGUÊS) 
INSCRIÇÃO: 135 
  
Recurso: INDEFERIDO 
  
JUSTIFICATIVA: Nega-se provimento ao recurso contra o resultado preliminar, tendo em vista que, no presente caso, 

não foi constatado nenhum erro material na leitura da folha resposta do (a) recorrente, estando a 
mesma a disposição para conferência.  
O candidato poderá solicitar, no tempo destinado a tal fim, uma cópia do seu cartão resposta, mas não 
poderá solicitar cópia do cartão resposta de outro candidato, pois trata-se de um documento que 
somente a Crescer e o próprio candidato terão acesso. 
Uma cópia do gabarito original será encaminhada para e-mail fornecido pelo (a) candidato (a) em até 
05 (cinco) dias após a data de publicação deste resultado. 
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