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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 do Resultado Preliminar da Prova Objetiva, conforme disposto no EDITAL 

DO CONCURSO PÚBLICO  001/2014.   

 

555000489 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva.  

555000557 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. 

555007812 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555014005 - Recurso Improcedente. O nome do candidato encontra-se no resultado preliminar da prova 

objetiva publicado no dia 23/04/2015, no sítio eletrônico da organizadora. 

555016737 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva.  

555018773 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva.  

555019052 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva. A título de informação, o espelho do cartão de respostas foi enviado para o e-

mail do candidato, informando no momento da inscrição. 

555021785 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva.  

555002244 - Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
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555020006 - Recurso Improcedente. O nome do candidato encontra-se no resultado preliminar da prova 

objetiva publicado no dia 23/04/2015, no sítio eletrônico da organizadora. 

555001844 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva.  

555008863 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva.  

555019587 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555005554 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555019170 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555005898 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555019968 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555023842 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva. 

555007515 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555013148 - Recurso Improcedente. O nome do candidato encontra - se no resultado preliminar da prova 

objetiva publicado no dia 23/04/2015, no sítio eletrônico da organizadora. 

555011888 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555003491 - Recurso Improcedente. O nome do candidato encontra-se no resultado preliminar da prova 

objetiva publicado no dia 23/04/2015, no sítio eletrônico da organizadora. 

555013794 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555010377 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva. A título de informação, o espelho do cartão de respostas foi enviado para o e-

mail do candidato, informando no momento da inscrição. 
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555023382 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, vez que a fase recursal 

instaurada destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova 

objetiva. Entretanto, ressalta - se que a Consulplan, em atenção à lisura do certame e em respeito aos 

recorrentes, procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das 

provas, sendo retificado o gabarito divulgado.  

555009687 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva.  

555019592 - Recurso Improcedente. O nome da candidata encontra-se no resultado preliminar da prova 

objetiva publicado no dia 23/04/2015, no sítio eletrônico da organizadora. 

555022225 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva. A título de informação, o espelho do cartão de respostas foi enviado para o e-

mail do candidato, informando no momento da inscrição. 

555006556 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555007704 - Recurso prejudicado, vez que a fase recursal instaurada destinou-se exclusivamente a correção 

de eventuais erros materiais na publicação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555011468 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555004725 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva.  

555023461 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas no cartão de respostas, não se 

verificou qualquer divergência entre a pontuação alcançada pelo candidato e a divulgada no resultado 

preliminar da prova objetiva. A título de esclarecimento, conforme disposto no edital, será considerado 

classificado o candidato que obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos 100 pontos correspondentes 

ao total de pontos das Provas Objetivas de Múltipla Escolha. 
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II 

DAS CONCLUSÕES 
 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

06 de maio de 2015. 

 

 

 

CONSULPLAN 

 

 


