
 

 

 

 

 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

 

 

 

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 DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUATUBA. 

 

567008313 - 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. 

Entretanto, ressalta-se que a após reanalise dos recursos, não se identificou nenhum recurso interposto 

na fase do gabarito preliminar quanto à questão 16 para o cargo de Agente de Serviços Escolares 

conforme alegado nas razões recursais. 

567014426 - 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.  

567003110 - 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.  

567002256 - 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.  

567006763 - Recurso procedente. Foram analisadas e acolhidas as razões recursais. 

567013090 - 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.  

567014639 - 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. 



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.  

567001130 - 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, o espelho do cartão de respostas foi 

enviado para o e-mail do candidato informado no momento da inscrição. 

567003708 - 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.  

567004429 - 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.  

567004738 - 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. 

Entretanto, ressalta-se que a após reanalise dos recursos, não se identificou nenhum recurso interposto 

na fase do gabarito preliminar quanto à questão 29 para o cargo de Professor de Educação Básica - PI 

conforme alegado nas razões recursais. 

567005740 - 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.  

567007632 - 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.  

567011375 - 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.  

567009666 - 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.  

567014556 - 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.  

567009249 - 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. Conforme disposto no Edital, item 8.11 Se do exame de recursos 

resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a 

todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

567000869 - 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, item 

8.11 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação 

correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos. 

567002092 - 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.  

567005836 - 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, o nome da candidata encontra-se 

publicado no resultado preliminar da nota objetiva como aprovada. 

 

 

 

 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

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

decisões e fundamentações supraelencadas. 

 

 

 

Publique-se, 

 

 

 

 

16 de julho de 2015. 

 

CONSULPLAN 


