PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 01/2018-SESA

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
A banca examinadora do processo seletivo simplificado da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Parnaíba-PI, instituído pelo Edital Seletivo nº 01/2018-SESA, publica, nesta data
de 14/03/2019, o RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA.
Nos termos do subitem 10.8 do Edital Seletivo nº 01/2018-SESA, a divulgação deste resultado
preliminar das provas objetivas contempla a relação dos candidatos classificados e
aprovados.
Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considera-se “classificado” o candidato que,
cumulativamente, tenha atingido 60(sessenta) pontos no total da prova e 36(trinta e seis)
pontos na disciplina de conhecimentos específicos e locais. Considera-se “aprovado” o
candidato classificado dentro do número de vaga(s) prevista(s) para cada cargo.
Todos os candidatos poderão realizar consulta a seu “Resultado Individual” por meio de link
disponível no endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br, onde estarão disponíveis: a)
cópia digitalizada de sua Folha de Respostas, b) suas notas em cada uma das disciplinas
constantes da prova objetiva e c) sua nota final na prova objetiva. A consulta à Folha de
Respostas ficará disponível por pelo menos 60 dias corridos da data de sua publicação. Após
esse prazo, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da Folha de Respostas.
Do resultado preliminar, caberá recurso pelo prazo estabelecido no cronograma do concurso,
o qual deverá ser interposto por meio de formulário eletrônico disponível no endereço
eletrônico www.institutolegatus.com.br, no link “Recursos”. Nos termos do subitem 12.5 do
Edital Seletivo nº 01/2018-SESA, os recursos apresentados contra o Resultado Preliminar da
Prova Objetiva deverão limitar‐se a discordância quanto à pontuação obtida ou à aplicação
dos critérios de desempate, não sendo aceito, em hipótese alguma, pedido de revisão de
recurso ou recurso de gabarito definitivo.
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RESULTADO PRELIMINAR (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
001 - DENTISTA
Inscrição
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Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
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Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
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