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DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

 

I 

 

DOS RECURSOS 

 

 

 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 

disponibilizados, que insurgem contra a publicação Resultado Preliminar da Prova Objetiva, conforme 

disposto no EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2014 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – 

CBTU. 

 

425009210 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado.  

 

425016026 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425022236 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado.  

 

425028721 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425070675 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado.  

 



425097721 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado.  

 

425119060 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425122363 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425008671 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado.  

 

425072383 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425076197 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425080250 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425098068 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425112518 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425032151 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado.  

 

425046751 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425119135 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 



425155326 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado. 

 

425017334 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425017808 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. Esclarece-

se ainda, que os critérios de desempate serão utilizados somente na classificação do resultado final do 

certame. 

 

425021365 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425022860 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425091116 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425121161 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425085327 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado. 

 

425112261 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425010297 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. Esclarece-

se ainda, que os critérios de desempate serão utilizados somente na classificação do resultado final do 

certame. 



 

425014646 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425024986 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425064999 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425074685 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425079875 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425089910 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425093414 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425114718 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425119368 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 



esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425128564 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425131217 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425012183 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425026009 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. 

 

425145470 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425028326 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425079650 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425099192 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425126263 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425151810 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 



425009256 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425013436 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. Esclarece-

se ainda, que os critérios de desempate serão utilizados somente na classificação do resultado final do 

certame. 

 

425015235 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425018814 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425145287 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425005794 - "Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado. A título de esclarecimento, conforme 

disposto no item do edital “5.1.1 A prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e 

classificatório, constará de 40 (quarenta) questões, com valores e pontuação total variando conforme 

tabelas para cada cargo previstas no item 5.1.  

5.1.2 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de 

aproveitamento dos pontos da prova objetiva de múltipla escolha.”.  

 

425006906 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425148125 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425162647 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 



esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425011187 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425103303 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425025356 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425106016 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425010916 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425015153 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425017626 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425020959 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425024059 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado. 

 

425046727 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 



esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425108897 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425112119 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425075816 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado. 

 

425024540 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425026045 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425030615 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425033670 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425058288 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425063399 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425082528 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 



esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425085710 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425165735 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425051644 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425104449 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425152288 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425102617 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425123861 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

425002235 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425025719 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 



425028512 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425030972 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425053406 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425059483 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425065877 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425080189 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425093495 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425094357 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425098707 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425100752 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 



esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425115992 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado. A título de esclarecimento, foi verificado 

e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo pelo qual o resultado foi 

reprocessado e republicado. 

 

425119778 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425143222 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425003616 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425062506 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425095085 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425002357 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425019047 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 



425054443 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425062306 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425107995 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425108281 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425126771 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425133744 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425145312 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425145923 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425159389 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425024901 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 



esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425035467 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado. 

 

425055149 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425084910 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425125024 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425152441 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425003226 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425015104 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425025517 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425044632 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 



 

425061499 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425108706 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425102170 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425149736 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425159961 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425004092 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425028055 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425075642 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425085085 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 



esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425062762 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425139934 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425002359 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425066679 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425074945 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425101123 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425114482 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425125214 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 



425135234 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425144098 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425144751 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425165537 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. Esclarece-

se ainda, que os critérios de desempate serão utilizados somente na classificação do resultado final do 

certame.    

 

425013520 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425148495 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425001028 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado.  

 

425130454 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425007506 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425144376 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425021085 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425074607 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  



 

425158305 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425143205 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. Esclarece-

se ainda, que os critérios de desempate serão utilizados somente na classificação do resultado final do 

certame. 

 

425074801 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. Esclarece-

se ainda, que os critérios de desempate serão utilizados somente na classificação do resultado final do 

certame.    

 

425039849 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425122332 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425025247 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425012377 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425144501 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425148315 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. Esclarece-

se ainda, que os critérios de desempate serão utilizados somente na classificação do resultado final do 

certame.    

 

425051556 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425090151 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 



 

425126993 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425122628 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425063643 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425074792 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425126329 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425162917 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425068231 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425116985 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425157586 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 



425011208 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425010868 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425003144 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425085152 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425113535 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425152547 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425002377 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425054433 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425000894 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425021765 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 



 

425101661 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado.  

Quanto ao cartão de resposta, está disponível na consulta individual do resultado preliminar da prova 

objetiva. 

 

425099005 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425015794 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425071764 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado.  

 

425136350 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425113143 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425102674 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425107415 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425093422 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425140527 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425065561 - Recurso improcedente. Analisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência em relação ao resultado divulgado. 

 

425154271 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 



esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425164887 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425104854 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

 

425132594 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425125345 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. A título de 

esclarecimento, foi verificado e sanado erro material quanto à divulgação do gabarito Definitivo, motivo 

pelo qual o resultado foi reprocessado e republicado. 

 

425033364 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta se 

destinou apenas a sanar possíveis erros na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. 

 

 

De acordo com o item 8.8 disposto no edital “A decisão da Banca Examinadora será irrecorrível, consistindo 

em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca 

Examinadora. Entretanto, esclarece-se que as inconsistências verificadas na divulgação da decisão de 

recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito definitivo foram devidamente sanadas, 

conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 

 

 

                                                                 

 

 

 



 

 

 

II 

 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões 

e fundamentações supraelencadas. 

 

 

 

 

Publique-se, 

 

 

 

 

 

                                                                           22 de julho de 2014 
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