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A Concepção Consultoria Técnica Especializada LTDA-EPP, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, o resultado da análise dos recursos interpostos ao Resultado da Avaliação de 
Conhecimentos referente ao EDITAL 001/2018 do Processo Seletivo de Teodoro Sampaio-BA. 
 
 
 

Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Cargo Procedimento 

0125001892 101-Assistente social 
Improcedente. Mantida a pontuação da 

questão discursiva. 

0125000075 101-Assistente social 
Improcedente. Mantida a pontuação da 

questão discursiva. 

0125001739 102-Educador físico 

Improcedente. O desempenho atribuído está 

correto, conforme folha de resposta 
disponibilizado no e-mail. 

0125002228 
109-Enfermeiro (Programa Saúde da 

Família) 

Improcedente. O desempenho atribuído está 

correto, conforme folha de resposta 
disponibilizado no e-mail. 

0125001266 
 

109-Enfermeiro (Programa Saúde da 
Família) 

Improcedente. O desempenho atribuído está 

correto, conforme folha de resposta 
disponibilizado no e-mail. Candidata não 
obteve pontuação mínima exigida, conforme 
item 8.1.1 do edital. 

0125000173 
109-Enfermeiro (Programa Saúde da 

Família) 

Improcedente. O desempenho atribuído está 

correto, conforme folha de resposta 
disponibilizado no e-mail. Candidata não 
obteve pontuação mínima exigida, conforme 
item 8.1.1 do edital. 

0125001860 120-Nutricionista 
Improcedente. Mantida a pontuação da 

questão discursiva. 

0125000213 120-Nutricionista 
Improcedente. Mantida a pontuação da 

questão discursiva. 

0125001432 200-Coordenador Pedagógico 
Improcedente. Mantida a pontuação da 

questão discursiva. 

0125000261 201-Professor Fundamental I 

Improcedente. Candidata não obteve 

pontuação mínima exigida, conforme item 
8.1.1 do edital. Mantida a pontuação da 
questão discursiva. 

0125000308 206-Professor Fundamental II - História 

Improcedente. O desempenho atribuído está 

correto, conforme folha de resposta 
disponibilizado no e-mail. 

0125002014 209-Professor Fundamental II-Matemática 
Improcedente. Candidato volta a questionar o 

gabarito. 

0125001671 214-Professor Fundamental II – Ciências 

Improcedente. Candidato obteve pontuação 

inferior a mínima. Mantida a pontuação da 
questão discursiva. 

0125000417 
301-Técnico em Enfermagem (Pronto 

Atendimento) 

Improcedente. O desempenho atribuído está 

correto, conforme folha de resposta 
disponibilizado no e-mail. 

0125000697 400-Assistente administrativo 
Improcedente. Candidato não obteve 

pontuação, conforme item 8.1.2 do edital. 

0125000516 400-Assistente administrativo 

Improcedente. O desempenho atribuído está 

correto, conforme folha de resposta 
disponibilizado no e-mail. 

0125000618 
401-Assistente administrativo (Orientador 

social) 

Improcedente. O desempenho atribuído está 

correto, conforme folha de resposta 
disponibilizado no e-mail. 

0125001218 500-Agente de serviços gerais Improcedente. Fora de contexto. 

0125001710 502-Vigilante 
Improcedente. Candidato volta a questionar o 

gabarito. 

0125000997 511-Motorista 

Improcedente. O desempenho atribuído está 

correto, conforme folha de resposta 
disponibilizado no e-mail. 

0125001839 511-Motorista 
Improcedente. Não foi publicado 

classificação. 

 


