PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/AM
CONCURSO PÚBLICO - 02/2019

GABARITO
AVISO
Abertura do prazo de recurso sobre o gabarito: De 06/11/2019 a 09/11/2019.
Resposta dos recursos do gabarito dia 14/11/2019 a partir das 16:00 horas.
Os candidatos deverão apresentar seus recursos de acordo com o item XI – DOS
RECURSOS conforme abaixo.
11.2. Será admitido recurso quanto à divulgação da lista de isenções, da lista de
portadores de necessidades especiais, das provas objetivas, da divulgação dos
gabaritos, dos títulos e da publicação do resultado provisório, inclusive dos
desempates;
11.2.1. Deve ser interposto um recurso em separado para cada questão que o
candidato pretenda impugnar.
11.2.2. Se no mesmo recurso houver argumentação sobre mais de uma questão
impugnada, somente o primeiro questionamento será examinado.
11.3. Os recursos previstos no subitem 11.2 serão interpostos no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis, a contar da data de divulgação da listagem ou do edital a ser
impugnado.
11.4. Não serão apreciados os recursos interpostos na forma do subitem 11.2:
a) que não se refiram especificamente aos eventos indicados nos subitens 11.2 e
11.3;
b) em momento destinado a evento diverso do questionado;
c) fora do prazo estabelecido (subitem 11.3);
d) sem fundamentação lógica e consistente;
e) com argumentação idêntica à de outros recursos anteriores;
f) contendo matéria que deveria ter sido objeto de recurso ou impugnação previstos
no subitem 11.1;
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g) em desacordo com as especificações contidas neste Edital.
11.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento indicado no
subitem 11.2.
11.6. Os recursos listados no subitem 11.2 deverão ser interpostos exclusivamente
na ÁREA DO CANDIDATO:
11.6.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
11.7. O Instituto Abaré-Eté e a Prefeitura Municipal de Manicoré não se
responsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos
computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados.
11.8. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, telegrama ou
outro meio que não seja o especificado neste Edital.
11.9. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá
eventualmente alterar- se a classificação inicial, obtida pelo candidato, para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação, observada o
disposto no subitem 8.11.
11.10. Depois de julgados todos os recursos interpostos, será publicado o resultado
do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do disposto no subitem
11.9.
11.11. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, réplica do recurso ou
recurso de gabarito final definitivo.
11.12. O Instituto Abaré-Eté, por meio da sua banca examinadora, constitui última
instância para recurso, razão pela qual não caberão impugnações adicionais.

GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

PROF. ED. INF. E SÉRIES/ANOS-INI. DO ENS. FUND.(1º AO 5º ANO)

GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

PROF. LICENCIATURA PLENA EM PORTUGUÊS

PROF. LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA

GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

PROF. LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA

PROF. LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA

GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

PROF. LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS

