
CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 

RELATÓRIO INERENTE AOS PARECERES CONCLUSIVOS SOBRE OS 
RECURSOS INTERPOSTOS,    

EM RELAÇÃO ÀS PROVAS DE CONHECIMENTOS.    
 
 
1. ASSISTENTE SOCIAL 

1.1 A candidata EDIVANIA AZEVEDO ARAUJO, inscrição 673 questiona a 
ausência de seu nome no resultado da prova de conhecimentos. 
  A Comissão acata o recurso, uma vez que seu cartão-resposta 
não passou pela leitura ótica, em decorrência do lapso do fiscal de sala, que 
o juntou, à prova da candidata.  

RECURSO PROCEDENTE, incluindo-se seu nome, com 27 acer-
tos correspondentes a 6,75 pontos. 
 

 
2. ATENDENTE/RECEPCIONISTA 

2.1 A candidata DANIELLY CRISTIANE SEVERO ALENCAR, inscrição 
2042 questiona sua classificação, relacionada ao desempate, em função da 
data de nascimento. 

  A Comissão acata o recurso, considerando que houve e-
quivoco em relação à data de nascimento, utilizada para fins de desempate. 
A data de seu aniversário, de acordo com o documento de Identidade é 
28/11/1983, portanto com maior idade que a candidata classificada em 1° 
lugar dos classificáveis.    

 RECURSO PROCEDENTE, reclassificando a candidata em 
questão, para o primeiro lugar dos classificados.  
 

 
3. ATENDENTE/SAÚDE 

3.1. A Candidata MARIA LUCIENE CORREIA RIBEIRO, inscrição 120 ques-
tiona o número de acertos na prova de conhecimentos.  

A Comissão não acata o recurso, uma vez que o número de acer-
tos, verificado, na conferência feita, é da ordem de 19 acertos, correspon-
dentes a 4,75 pontos, como divulgado. 

 RECURSO IMPROCEDENTE, mantendo-se inalterado o resulta-
do divulgado.  

OBS: A cópia do cartão-resposta, está sendo encaminhada, para 
seu email. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. DOCENTE/EDUCAÇÃO FÍSICA 
4.1 A Candidata MARIA DALVANI GONÇALVES DE OLIVEIRA, inscrição 
1969 questiona o número de acertos na prova de conhecimentos.  

A Comissão não acata o recurso, uma vez que o número de acer-
tos, verificado, na conferência feita, é da ordem de 34 acertos, correspon-
dentes a 8,50 pontos, como divulgado. 

 RECURSO IMPROCEDENTE, mantendo-se inalterado o resulta-
do divulgado.  

OBS: A cópia do cartão-resposta, está sendo encaminhada, para 
seu email. 
  

 
5. ENFERMEIRO 

5.1 A Candidata IRAMÁRYA PEIXOTO ULISSES BENTO, inscrição 676 
questiona a ausência de seu nome no resultado da prova de conhecimentos. 
  A Comissão acata o recurso, uma vez que seu cartão-resposta 
não passou pela leitura ótica, em decorrência do lapso do fiscal de sala, que 
o juntou, à prova da candidata.  

RECURSO PROCEDENTE, incluindo-se seu nome, com 32 acer-
tos correspondentes a 8,00 pontos. 

 
5.2 O Candidato JHONNY FERREIRA NECO, inscrição 1296 questiona o 
número de acertos na prova de conhecimentos.  

A Comissão não acata o recurso, uma vez que o número de acer-
tos, verificado, na conferência feita, é da ordem de 28 acertos, correspon-
dentes a 7,00 pontos, como divulgado. 

 RECURSO IMPROCEDENTE, mantendo-se inalterado o resulta-
do divulgado.  

OBS: A cópia do cartão-resposta, está sendo encaminhada, para 
seu email. 
  
 

6. MOTORISTA CATEGORIA B 
6.1 O Candidato CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS, inscrição 1852 tor-
na a questionar a questão 4 da prova de conhecimentos, que não tem nada 
a ver com o texto da referida questão. 
  A Comissão mantém seu parecer, já divulgado.  
 

 

7. NUTRICIONISTA 
7.1 A Candidata JUSSARA ISABEL DOS ANJOS, inscrição 1226 questiona 
o número de acertos na prova de conhecimentos.  

A Comissão não acata o recurso, uma vez que o número de acer-
tos, verificado, na conferência feita, é da ordem de 30 acertos, correspon-
dentes a 7,50 pontos, como divulgado. 

 RECURSO IMPROCEDENTE, mantendo-se inalterado o resulta-
do divulgado.  

OBS: A cópia do cartão-resposta, está sendo encaminhada, para 
seu email. 

 



 

8. SECRETÁRIO ESCOLAR 
7.1 A Candidata MAURICIA SILVA MOTA, inscrição 1295 questiona a alter-
nativa B da questão nº 1 (conhecimentos específicos)  

A Comissão não acata o recurso, uma vez que essa interposição de re-
curso está ocorrendo, fora do prazo previsto.  

RECURSO IMPROCEDENTE, mantendo-se inalterada a alterna-
tiva a alternativa B da questão nº 1.  

 

 

Fortaleza, 30 de setembro de 2015 

 

Coordenação Geral 


