PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ ‐ MA
CONCURSO PÚBLICO ‐ EDITAL 01/2019

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
INSCRIÇÃO: 0.361‐42.899
MOTIVO: A candidata alega que o resultado para o cargo de código 22 possui 06
aprovados, enquanto o edital que instituiu o concurso disponibilizara somente 05 vagas.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido.
JUSTIFICATIVA: Conforme disposto na Tabela II do Edital nº 01/2019, o total de vagas para
o mencionado cargo é de 06 vagas, das quais uma era reservada a candidato inscrito
como pessoa com deficiência. Como não houve qualquer candidato inscrito como pessoa
com deficiência classificado, a vaga é revertida à ampla concorrência.
INSCRIÇÃO: 0.361‐43.078
MOTIVO: O candidato solicita revisão do gabarito definitivo de questão.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido preliminarmente.
JUSTIFICATIVA: Nos termos do subitem 13.5 do Edital nº 01/2019, esta etapa não admite
a apresentação de recursos contra o gabarito definitivo. A apresentação de recursos
contra o gabarito preliminar ocorreu em fase anterior.
INSCRIÇÃO: 0.361‐43.283
MOTIVO: O(a) candidato(a) solicita a recontagem de seus pontos e a retificação de sua
classificação.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido.
JUSTIFICATIVA: Procedeu‐se à nova conferência da folha de respostas do(a) candidato(a),
em que se verificou que sua pontuação corresponde exatamente àquela apontada no
resultado preliminar. O(a) candidato(a) pode consultar cópia de sua folha de respostas
por meio da área “Resultado Individual”, disponível do site do Instituto.
INSCRIÇÃO: 0.361‐43.807
MOTIVO: O candidato solicita revisão do gabarito definitivo de questão.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido preliminarmente.
JUSTIFICATIVA: Nos termos do subitem 13.5 do Edital nº 01/2019, esta etapa não admite
a apresentação de recursos contra o gabarito definitivo. A apresentação de recursos
contra o gabarito preliminar ocorreu em fase anterior.
INSCRIÇÃO: 0.361‐45.553
MOTIVO: O candidato informa que realizou a prova, e no resultado o mesmo consta como
“ausente”.
RESULTADO DA ANÁLISE: Deferido.
JUSTIFICATIVA: De fato, a candidata assinou a lista de frequência. Ocorre que, por ocasião
da aplicação das provas, houve a substituição de sua folha de respostas, uma vez que o
fiscal de sala colheu a impressão digital de outro candidato em sua folha de respostas
original. Entretanto, quando da leitura ótica das folhas de respostas dos candidatos,
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procedeu‐se à leitora de sua folha de resposta original; em vez da que a substituiu. Dessa
forma, foi procedida a nova leitura da folha de respostas da candidata, com a retificação
de sua nota. Por fim, a candidata pode consultar cópia de sua folha de respostas por meio
da área “Resultado Individual”, disponível do site do Instituto.
INSCRIÇÃO: 0.361‐46.210
MOTIVO: O(a) candidato(a) solicita a recontagem de seus pontos e a retificação de sua
classificação.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido.
JUSTIFICATIVA: Procedeu‐se à nova conferência da folha de respostas do(a) candidato(a),
em que se verificou que sua pontuação corresponde exatamente àquela apontada no
resultado preliminar. O(a) candidato(a) pode consultar cópia de sua folha de respostas
por meio da área “Resultado Individual”, disponível do site do Instituto.
INSCRIÇÃO: 0.361‐46.520
MOTIVO: O(a) candidato(a) solicita a recontagem de seus pontos e a retificação de sua
classificação.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido.
JUSTIFICATIVA: Procedeu‐se à nova conferência da folha de respostas do(a) candidato(a),
em que se verificou que sua pontuação corresponde exatamente àquela apontada no
resultado preliminar. O(a) candidato(a) pode consultar cópia de sua folha de respostas
por meio da área “Resultado Individual”, disponível do site do Instituto.
INSCRIÇÕES: 0.361‐42.646, 0.361‐42.843, 0.361‐43.394, 0.361‐44.024, 0.361‐45.261,
0.361‐46.232, 0.361‐52.689, 0.361‐52.692, 0.361‐53.997, 0.361‐53.997.
MOTIVO: Os candidatos solicitam a revisão da questão de nº 29 dos cargos de códigos
22, 23 e 24.
RESULTADO DA ANÁLISE: Deferido.
JUSTIFICATIVA: Nos termos do subitem 13.5 do Edital nº 01/2019, esta etapa não admite
a apresentação de recursos contra o gabarito definitivo, uma vez que aplicado o princípio
da preclusão. Não obstante, pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar
seus próprios atos, anulando‐os ou revogando‐os. No caso em tela, verifica‐se que assiste
razão aos candidatos nos argumentos apresentados. Dessa forma, a banca decide anular
a questão, concedendo a pontuação a ela atribuída a todos os candidatos, nos termos do
subitem 13.4.5.1 do Edital nº 01/2019.
INSCRIÇÃO: 0.361‐46.794
MOTIVO: O(a) candidato(a) solicita a recontagem de seus pontos e a retificação de sua
classificação, bem como cópia de seu cartão de respostas.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido.
JUSTIFICATIVA: Procedeu‐se à nova conferência da folha de respostas do(a) candidato(a),
em que se verificou que sua pontuação corresponde exatamente àquela apontada no
resultado preliminar. O(a) candidato(a) pode consultar cópia de sua folha de respostas
por meio da área “Resultado Individual”, disponível do site do Instituto.
INSCRIÇÃO: 0.361‐47.950
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido preliminarmente.
JUSTIFICATIVA: Recurso apresentado sem qualquer solicitação ou fundamentação.

Página 2 de 4

INSCRIÇÃO: 0.361‐52.445
MOTIVO: O candidato solicita revisão do gabarito definitivo de questão.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido preliminarmente.
JUSTIFICATIVA: Nos termos do subitem 13.5 do Edital nº 01/2019, esta etapa não admite
a apresentação de recursos contra o gabarito definitivo. A apresentação de recursos
contra o gabarito preliminar ocorreu em fase anterior.
INSCRIÇÃO: 0.361‐53.322
MOTIVO: O candidato solicita revisão do gabarito definitivo de questão.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido preliminarmente.
JUSTIFICATIVA: Nos termos do subitem 13.5 do Edital nº 01/2019, esta etapa não admite
a apresentação de recursos contra o gabarito definitivo. A apresentação de recursos
contra o gabarito preliminar ocorreu em fase anterior.
INSCRIÇÃO: 0.361‐53.997
MOTIVO: O(a) candidato(a) solicita a recontagem de seus pontos e a retificação de sua
classificação.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido.
JUSTIFICATIVA: Procedeu‐se à nova conferência da folha de respostas do(a) candidato(a),
em que se verificou que sua pontuação corresponde exatamente àquela apontada no
resultado preliminar. O(a) candidato(a) pode consultar cópia de sua folha de respostas
por meio da área “Resultado Individual”, disponível do site do Instituto.
INSCRIÇÃO: 0.361‐55.085
MOTIVO: O(a) candidato(a) solicita a recontagem de seus pontos e a retificação de sua
classificação.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido.
JUSTIFICATIVA: Procedeu‐se à nova conferência da folha de respostas do(a) candidato(a),
em que se verificou que sua pontuação corresponde exatamente àquela apontada no
resultado preliminar. O(a) candidato(a) pode consultar cópia de sua folha de respostas
por meio da área “Resultado Individual”, disponível do site do Instituto.
INSCRIÇÃO: 0.361‐55.154
MOTIVO: O(a) candidato(a) solicita a recontagem de seus pontos e a retificação de sua
classificação.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido.
JUSTIFICATIVA: Procedeu‐se à nova conferência da folha de respostas do(a) candidato(a),
em que se verificou que sua pontuação corresponde exatamente àquela apontada no
resultado preliminar. O(a) candidato(a) pode consultar cópia de sua folha de respostas
por meio da área “Resultado Individual”, disponível do site do Instituto.
INSCRIÇÃO: 0.361‐59.855
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido preliminarmente.
JUSTIFICATIVA: Recurso apresentado sem qualquer solicitação ou fundamentação.
INSCRIÇÃO: 0.361‐55.085
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MOTIVO: O(a) candidato(a) solicita a recontagem de seus pontos e a retificação de sua
classificação, bem como cópia de seu cartão de respostas.
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido.
JUSTIFICATIVA: Procedeu‐se à nova conferência da folha de respostas do(a) candidato(a),
em que se verificou que sua pontuação corresponde exatamente àquela apontada no
resultado preliminar. O(a) candidato(a) pode consultar cópia de sua folha de respostas
por meio da área “Resultado Individual”, disponível do site do Instituto.
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