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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA- MA
CNPJ Nº 06.988.976/0001 - 09
CONCURSO PÚBLICO
CRESCER CONSULTORIAS

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO FINAL

A Crescer Consultoria informa que conforme Resposta aos Recursos publicado em 14 de junho de 2018, as candidatas ao
cargo PROF NIVEL I – POLO II A , ficariam dispostas nas seguintes colocações:
NOME

MARIA ANTONIA GOMES COSTA

CARGO

120 PROF. NÍVEL I - POLO II A

SOLICITAÇÃO

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA

A candidata MARIA ANTONIA GOMES COSTA e a candidata MARIANE NUNES DA SILVA,
obtiveram a mesma pontuação na prova objetiva. O que, de acordo com o item 7.5, “d”, do Edital,
seria resolvido pelo critério favorecendo “o candidato com a data de nascimento anterior a do
empatante”. Desta forma, a candidata recorreu do resultado da prova objetiva, alegando que teria
idade mais avançada que sua empatante.
Ato contínuo, a recorrente entregou as provas de títulos, justamente para não ser prejudicada na
fase posterior, caso seu recurso prosperasse.
Na análise do recurso, constatou-se que a idade da recorrente estava errada no cadastro da
Instituição - o que gerou a sua posição errada. Após a constatação, comprovada com o documento
da candidata, foi acatada a mudança no resultado, referente a este car go, da seguinte forma:

Nome
Maria Antonia Gomes Costa

Nascimento
16/06/1977

Mariane Nunes da Silva

31/12/1992

Colação Final
4ª
5ª

Portanto, no resultado final, a candidata MARIANE NUNES DA SILVA em 5º lugar , não está apta a ter sua nota de títulos
contabilizada, devido a quantidade de vagas para candidatos APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CERTAME, assim sendo ,
esta retificado o resultado final do certame, corrigindo as colocações dos candidatos para este cargo.
Teresina ,23 de julho de 2018
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