
 

 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018 

RESULTADOS DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM 

RELAÇÃO À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO GERAL  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, DIVULGA o resultado dos recursos Interpostos referente à divulgação do Resultado Geral do “Concurso 
Público – Edital nº 01/2018”, para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Copeira, Guarda de Patrimônio e 
Recepcionista. 

Informamos que após prazo recursal os recursos interpostos foram considerados indeferidos, sendo mantido o 
Resultado Geral divulgado em 10 de agosto de 2018, na Imprensa Oficial do Município de Santana de Parnaíba. 

As respostas aos recursos interpostos, serão encaminhadas ao candidato (a) e ao Setor de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, a partir de 27 de agosto de 2018. 

A seguir consta o resultado dos recursos quanto à publicação do Resultado Geral do Concurso.  

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o resultado dos recursos interpostos em 
relação à divulgação do Resultado Geral do “Concurso Público – Edital nº 01/2018”. 

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018. 

Vereador Marcos Tonho 
Presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba 

Biênio 2017/2018 
  



 

 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018 

RESULTADOS DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM 

RELAÇÃO À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO GERAL  

 

NOME DO CANDIDATO (A) CARGO INSCRITO 
RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS QUANTO À 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO GERAL DO CONCURSO  

CARLOS EDUARDO RODRIGUES 
DALCIN 

Recepcionista 

Recurso Indeferido. 

Candidato solicita recontagem da quantidade de acertos na Folha de 
Respostas. 

Instituto Mais informa que após recontagem da quantidade de acertos foi 
mantido o resultado divulgado nos sites: www.institutomais.org.br e 
www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br. 

DIEGO CARNAÚBA DE OLIVO Recepcionista 

Recurso Indeferido. 

Candidato solicita revisão de questão sem mencionar o número. 

Instituto Mais informa que para obter retorno do gabarito publicado o 
candidato deveria interpor recurso nos dias 24 e 25/7/18. O prazo recursal 
atual refere-se à divulgação do resultado geral do concurso.  

EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS Guarda de Patrimônio 

Recurso Indeferido. 

Candidato solicita recontagem da quantidade de acertos na Folha de 
Respostas. 

Instituto Mais informa que após recontagem da quantidade de acertos foi 
mantido o resultado divulgado nos sites: www.institutomais.org.br e 
www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br. 

FLÁVIO DE SOUZA MENDES 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 

Recurso Indeferido. 

Candidato questiona o fato de não ter constado o nome na divulgação do 
resultado dos recursos interpostos quanto à divulgação do gabarito e solicita 
revisão da questão nº 23, bem como, resposta do recurso por ter sido 
prejudicado pela questão não ter sido anulada. 

Instituto Mais informa que o nome do candidato não constou no resultado 
dos recursos do resultado do gabarito devido ter ocorrido erro material no 
momento de gerar o arquivo de divulgação, bem como, não teve recurso 
avaliado pela Banca Examinadora, por ter apresentado recurso em campo 
incorreto. Conforme informado no resultado dos recursos interpostos da 
publicação dos gabaritos a Questão nº 23, do conteúdo de Conhecimentos 
Básicos de Legislação, foi mantido pela Banca Examinadora, conforme 
gabarito divulgado nos sites: www.institutomais.org.br e 
www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br. 

RAFAEL VELOSO DOS SANTOS Guarda de Patrimônio 

Recurso Indeferido. 

Candidato questiona critérios de desempate aplicados para classificar os 
candidatos com mesma nota. 

Instituto Mais informa que os critérios de desempate aplicados para 
classificar os candidatos foram os estabelecidos no item 7.4, do edital do 
concurso, estando os mesmos corretos conforme resultado geral divulgado 
nos sites: www.institutomais.org.br e 
www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br. 
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