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Inscrição Candidato Alegação Parecer Resultado 

930897 Natália Eva Cunha de Souza 

A candidata, 
discordando de sua 
pontuação, interpôs 
recurso pedindo 
reanálise de seu 
cartão de resposta. 

Após análise de seu Cartão de 
Resposta não foi detectado 
nenhuma falha de leitura ou erro 
na contagem dos pontos, 
permanecendo inalterado o 
resultado geral publicado. 

Indeferido 

881889 Ana Paula Alonso Mafra 

A candidata, 
discordando de sua 
pontuação, interpôs 
recurso pedindo 
reanálise de seu 
cartão de resposta. 

Após análise de seu Cartão de 
Resposta não foi detectado 
nenhuma falha de leitura ou erro 
na contagem dos pontos, 
permanecendo inalterado o 
resultado geral publicado. 

Indeferido 

887918 Paulo Roberto dos Santos 

O candidato, 
discordando de sua 
pontuação, interpôs 
recurso pedindo 
reanálise de seu 
cartão de resposta. 

Após análise de seu Cartão de 
Resposta não foi detectado 
nenhuma falha de leitura ou erro 
na contagem dos pontos, 
permanecendo inalterado o 
resultado geral publicado. 

Indeferido 

883324 Núbia Juliane Campos 

A candidata, 
discordando de sua 
pontuação, interpôs 
recurso pedindo 
reanálise de seu 
cartão de resposta. 

Após análise de seu Cartão de 
Resposta constatou-se que a 
candidata deixou de marcar 2 
questões (17 e 20) em seu 
Cartão de Resposta. Não foi 
detectado nenhuma falha de 
leitura ou erro na contagem dos 
pontos, permanecendo 
inalterado o resultado geral 
publicado. 

Indeferido 

883084 Marcelo Martins Da Silva 

O candidato, 
discordando de sua 
pontuação, interpôs 
recurso pedindo 
reanálise de seu 
cartão de resposta. 

Após análise de seu Cartão de 
Resposta contatou-se que o 
candidato rasurou seu Cartão de 
Resposta (questão 38). Não foi 
detectado nenhuma falha de 
leitura ou erro na contagem dos 
pontos, permanecendo 
inalterado o resultado geral 
publicado. 

Indeferido 

893888 Shirlene Katia De Souza Pereira 

A candidata, 
discordando de sua 
pontuação, interpôs 
recurso pedindo 
reanálise de seu 
cartão de resposta. 

Após análise de seu Cartão de 
Resposta não foi detectado 
nenhuma falha de leitura ou erro 
na contagem dos pontos, 
permanecendo inalterado o 
resultado geral publicado. 

Indeferido 

000800 Camila Barbosa de Brito 

A candidata, 
discordando de sua 
pontuação, interpôs 
recurso pedindo 
reanálise de seu 
cartão de resposta. 

Após análise de seu Cartão de 
Resposta não foi detectado 
nenhuma falha de leitura ou erro 
na contagem dos pontos, 
permanecendo inalterado o 
resultado geral publicado. 

Indeferido 

907557 Felipe Moura Alves 
O Candidato 
interpôs recurso 
contra Gabarito 

Recurso rejeitado, conforme 
item 8.2 do Edital de Abertura. 
Recurso intempestivo 

Indeferido 
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Oficial - Questão 38 
de seu Caderno de 
Prova. 

897950 Vanessa de Almeida Pereira 

A Candidata 
interpôs recurso 
contra Gabarito 
Oficial - Questão 06 
de seu Caderno de 
Prova. 

Recurso rejeitado, conforme 
item 8.2 do Edital de Abertura. 
Recurso intempestivo 

Indeferido 

913838 Altair Lopes de Oliveira Junior 

O Candidato 
interpôs recurso 
contra Gabarito 
Oficial - Questão 06 
de seu Caderno de 
Prova. 

Recurso rejeitado, conforme 
item 8.2 do Edital de Abertura. 
Recurso intempestivo 

Indeferido 

920709 Paulo Henrique Lima Costa 

O Candidato 
interpôs recurso 
contra Gabarito 
Oficial - Questão 06 
de seu Caderno de 
Prova. 

Recurso rejeitado, conforme 
item 8.2 do Edital de Abertura. 
Recurso intempestivo 

Indeferido 

925734 Douglas da Silva Ribeiro 

O Candidato 
interpôs recurso 
contra Gabarito 
Oficial - Questão 06 
de seu Caderno de 
Prova. 

Recurso rejeitado, conforme 
item 8.2 do Edital de Abertura. 
Recurso intempestivo 

Indeferido 

911929 Marcela Luciana de Lima 

O Candidato 
interpôs recurso 
contra Gabarito 
Oficial - Questão 28 
de seu Caderno de 
Prova. 

Recurso rejeitado, conforme 
item 8.2 do Edital de Abertura. 
Recurso intempestivo. Sobre o 
mérito do recurso, após análise 
da questão a banca elaboradora 
manteve a questão inalterada 
por entender que não houve 
prejuízo de interpretação e aos 
candidatos. 

Indeferido 

913525 Ana Carolina Coelho e Castro Freitas 

O Candidato 
interpôs recurso 
contra Gabarito 
Oficial - Questão 35 
de seu Caderno de 
Prova. 

Recurso rejeitado, conforme 
item 8.2 do Edital de Abertura. 
Recurso intempestivo. Sobre o 
mérito do recurso. Questão já 
anulada, perdendo o recurso sua 
razão de ser. 

Indeferido 

912612 José de Souza 

Candidato solicita 
revisão de sua 
candidatura a vaga 
de Portador de 
Necessidades 
Especiais. 

Após análise do recurso 
constatou-se que, o candidato 
está regularmente inscrito na 
vaga destinada aos Portadores 
de Necessidades Especiais e 
devidamente comprovada sua 
necessidade. 

Deferido 

925811 Patrícia Socorro Lima 

Candidata solicita 
revisão de sua 
candidatura a vaga 
de Portador de 

Após análise do recurso 
constatou-se que, o candidato 
está regularmente inscrito na 
vaga destinada aos Portadores 

Deferido 
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Necessidades 
Especiais. 

de Necessidades Especiais e 
devidamente comprovada sua 
necessidade. 

924017 Lizia Maria Frois de Mattos Alonso 

Candidata solicita 
revisão de sua 
candidatura a vaga 
de Portador de 
Necessidades 
Especiais. 

Após análise do recurso 
constatou-se que, o candidato 
está regularmente inscrito na 
vaga destinada aos Portadores 
de Necessidades Especiais e 
devidamente comprovada sua 
necessidade. 

Deferido 

925440 Cleiton José da Silveira 

Candidato solicita 
revisão de sua 
candidatura a vaga 
de Portador de 
Necessidades 
Especiais. 

Após análise do recurso 
constatou-se que, o candidato 
está regularmente inscrito na 
vaga destinada aos Portadores 
de Necessidades Especiais e 
devidamente comprovada sua 
necessidade. 

Deferido 

928083 Flaviana Cristina da Silva 

Candidata solicita 
revisão de sua 
candidatura a vaga 
de Portador de 
Necessidades 
Especiais. 

Após análise do recurso 
constatou-se que, o candidato 
está regularmente inscrito na 
vaga destinada aos Portadores 
de Necessidades Especiais e 
devidamente comprovada sua 
necessidade. 

Deferido 

927267 Diva Terezinha Moreira 

Candidata solicita 
revisão de sua 
candidatura a vaga 
de Portador de 
Necessidades 
Especiais. 

Após análise do recurso 
constatou-se que, o candidato 
está regularmente inscrito na 
vaga destinada aos Portadores 
de Necessidades Especiais e 
devidamente comprovada sua 
necessidade. 

Deferido 

 


