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RESPOSTA DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO DO TESTE SELETIVO N.º 001/2019  
 
NOME: Artur Ferreira de Macedo – Orientador Social   
SOLICITAÇÃO: Solicita revisão de gabarito e inclusão de nome na Lista de classificados.  

RESPOSTA: DEFERIDO, candidato obteve 27 (cinte e sete) pontos. 

 
NOME: Francisco Yllan Pereira do Nascimento – Agente Comunitário de Saúde  
SOLICITAÇÃO: Solicita revisão de gabarito.  

RESPOSTA: INDEFERIDO, manter resultado. 

 

NOME: Maria dos Remédios Barros Santos – Agente Comunitário de Saúde  
SOLICITAÇÃO: Solicita reclassificação dentro dos critérios de desempate.  

RESPOSTA: INDEFERIDO, veja item 7.4.2 do edital. 

 

NOME: Marcos Daniel Costa – Entrevistador   
SOLICITAÇÃO: Solicita revisão de gabarito e inclusão de nome na Lista de classificados.  

RESPOSTA: DEFERIDO, o nome do candidato será incluindo na relação final de classificados, com 25 pontos. 

 

NOME: Maria Auristela Nascimento Costa – Entrevistador   
SOLICITAÇÃO: Solicita revisão de gabarito e inclusão de nome na Lista de classificados.  

RESPOSTA: DEFERIDO, o nome do candidato será incluindo na relação final de classificados, com 26 pontos. 

 

NOME: Celso Adriano Veras Rodrigues – Operador Master   
SOLICITAÇÃO: Solicita revisão de gabarito e inclusão de nome na Lista de classificados.  

RESPOSTA: DEFERIDO, o nome do candidato será incluindo na relação final de classificados, com 25 pontos. 

 

NOME: Samiria Regina Gomes de Castro – Psicóloga   
SOLICITAÇÃO: Solicita revisão de gabarito e inclusão de nome na Lista de classificados.  

RESPOSTA: INDEFERIDO, manter resultado, candidato não atingiu a pontuação mínima exigida no edital. 

 

NOME: Danielson Carvalho do Nascimento – Enfermeiro 
SOLICITAÇÃO: Solicita revisão de gabarito e acréscimo de pontos na sua nota.  

RESPOSTA: DEFERIDO, em parte, o candidato atingiu 40 (quarenta) pontos ou seja acrescentou 01 (um) ponto 

após análise de recurso. 

 

NOME: Gabriela de Andrade Castro Lopes – Orientador Social  
SOLICITAÇÃO: Solicita revisão de gabarito e acréscimo de pontos na sua nota.  

RESPOSTA: DEFERIDO, após análise de recurso a banca concluiu que a candidata atingiu 37 (trinta e sete) 

pontos e não 34,5 (trinta e quatro e meio) com havia sido divulgado. 

 

 

Obs: Os candidatos aos cargos de Orientador Social, Entrevistados e Operador Master tiveram seus cartões de 

respostas reprocessados, sendo a questão 26 (NULA) contabilizada para todos os candidatos, conforme 

estabelece o Edital.  

 

Teresina (PI), 29 de março de 2019 
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