PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2020

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

A banca examinadora do concurso público da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
- MA, instituído pelo Edital nº 01/2020, publica o RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA
OBJETIVA.
Conforme o subitem 11.3 do Edital, considera-se “classificado” na prova objetiva o candidato
que, cumulativamente:
a) Atingir o número mínimo de 60 (sessenta) pontos na prova objetiva;
b) Atingir o número mínimo de 36 pontos nas questões de conhecimentos específicos;
c)

Para os cargos de professor, estiver classificado até o 8º (oitavo) lugar na classificação
geral e até o 2º (segundo) lugar entre os inscritos como pessoa com deficiência.

Do Resultado Preliminar, caberá recurso no período de 8h do dia 11/02/2021, até às 23h59min
do dia 12/02/2021, razão por que o Resultado Preliminar é passível de qualquer eventual
alteração. O recurso deverá ser interposto por meio de formulário eletrônico disponível no
endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br, no link “Recursos”.
A fim de subsidiar quaisquer eventuais recursos, os candidatos poderão realizar consulta, a
partir das 8h de 11/02/2021, 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 e d) sua classificação no certame. 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.
Nos termos do subitem 13.5 do Edital nº 01/2020, os recursos apresentados contra o
Resultado Preliminar da Prova Objetiva deverão limitar‐se a discordância quanto à pontuação
obtida, à aplicação dos critérios de desempate e às razões de eliminação, não sendo aceito,
em hipótese alguma, pedido de revisão de recurso contra o gabarito preliminar ou recurso
contra gabarito definitivo.
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RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
026 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Inscrição
1

0.391-66.437

Candidato

P1

P2

P3

P4

Nota

Situação

NELLIS NELSON SOBRINHO MACEDO

8,00

6,00

4,00

18,00

36,00

Não Classificado

LEGENDA: P1 - LÍNGUA PORTUGUESA

P2 - RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICO

P3 - NOÇÕES DE INFORMÁTICA
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P4 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

