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INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - ADM&TEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES (PE)

RESPOSTA AOS RECURSOS - LISTA DE CONVOCAÇÃO

ID RECURSO INSC RESPOSTA OBS

34017 1157986 INDEFERIDO O candidato apresentou 15 pontos em sua pontuação geral, sendo 5 em conhecimentos gerais e 10 em conhecimentos específicos.

34024 1158614 INDEFERIDO O candidato apresentou 20 pontos em sua pontuação geral, sendo 5 em conhecimentos gerais e 15 em conhecimentos específicos.

34028 1157010 INDEFERIDO

Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, as vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) que não forem
providas por falta de candidatos (as) com deficiência ou por reprovação no concurso ou em caso de não enquadramento como deficiente pela
avaliação da equipe multidisciplinar, esgotadas as listagens de pessoas com deficiência, serão preenchidas pelos (as) demais candidatos (as)

com estrita observância à ordem classificatória. A etapa de convocação de candidatos para preenchimento dessas vagas será realizada por
uma equipe multidisciplinar da Prefeitura de Flores, seguindo o Capítulo 6.C do edital.O preenchimeto das vagas ocorre exclusivamente no

momento da posse, portanto as etapas realizadas durante o desenvolvimento do certame não representam esse preenchimento de vagas, com
isso a referida regra não se aplica para as etapas do concurso e sim para a etapa de posse que ocorre após o resultado final do concurso.

34038 1157986 INDEFERIDO O candidato apresentou 15 pontos em sua pontuação geral, sendo 5 em conhecimentos gerais e 10 em conhecimentos específicos.

34039 1158479 INDEFERIDO O candidato apresentou 20 pontos em sua pontuação geral, sendo 4 em conhecimentos gerais e 16 em conhecimentos específicos.

34043 1158300 INDEFERIDO O candidato apresentou 19 pontos em sua pontuação geral, sendo 6 em conhecimentos gerais e 13 em conhecimentos específicos.

34046 1168885 INDEFERIDO

Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, serão convocados (as), para a prova de títulos os (as) candidatos (as)
aprovados (as) na prova objetiva em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas àquele cargo, respeitados os

critérios de desempate dispostos no Capítulo 14.A, item 2. Para o cargo de Professor (a) Educação Especial foram disponibilizadas 3 (três
vagas) na ampla concorrência, resultando em 15 (quinze) convocados.

34047 1168885 INDEFERIDO

Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, serão convocados (as), para a prova de títulos os (as) candidatos (as)
aprovados (as) na prova objetiva em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas àquele cargo, respeitados os

critérios de desempate dispostos no Capítulo 14.A, item 2. Para o cargo de Professor (a) Educação Especial foram disponibilizadas 3 (três
vagas) na ampla concorrência, resultando em 15 (quinze) convocados.

34048 1170328 INDEFERIDO O candidato apresentou 13 pontos em sua pontuação geral, sendo 5 em conhecimentos gerais e 8 em conhecimentos específicos.

34056 1160723 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

34062 1160185 INDEFERIDO

Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, serão convocados (as), para a prova de títulos os (as) candidatos (as)
aprovados (as) na prova objetiva em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas àquele cargo, respeitados os

critérios de desempate dispostos no Capítulo 14.A, item 2. Para o cargo de Professor (a) Educação Especial foram disponibilizadas 3 (três
vagas) na ampla concorrência, resultando em 15 (quinze) convocados.

34066 1162215 INDEFERIDO
O candidato apresentou 18 pontos em sua pontuação geral, sendo 5 em conhecimentos gerais e 13 em conhecimentos específicos. / O o edital

Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021 não contém vagas destinadas para a cota pretos e pardos, as vagas existentes estão
detalhadas no ANEXO I, item 2.
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34077 1158580 INDEFERIDO

O ANEXO I, item 2 do edital detalha as vagas disponibilizadas. / Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, as
vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) que não forem providas por falta de candidatos (as) com deficiência ou por reprovação no

concurso ou em caso de não enquadramento como deficiente pela avaliação da equipe multidisciplinar, esgotadas as listagens de pessoas
com deficiência, serão preenchidas pelos (as) demais candidatos (as) com estrita observância à ordem classificatória. A etapa de convocação
de candidatos para preenchimento dessas vagas será realizada por uma equipe multidisciplinar da Prefeitura de Flores, seguindo o Capítulo 6.C
do edital.O preenchimeto das vagas ocorre exclusivamente no momento da posse, portanto as etapas realizadas durante o desenvolvimento do
certame não representam esse preenchimento de vagas, com isso a referida regra não se aplica para as etapas do concurso e sim para a etapa

de posse que ocorre após o resultado final do concurso.

34078 1168992 INDEFERIDO O candidato apresentou 21 pontos em sua pontuação geral, sendo 5 em conhecimentos gerais e 16 em conhecimentos específicos.

34079 1159886 INDEFERIDO O candidato apresentou 22 pontos em sua pontuação geral, sendo 6 em conhecimentos gerais e 16 em conhecimentos específicos.

34090 1163093 INDEFERIDO O candidato apresentou 17 pontos em sua pontuação geral, sendo 5 em conhecimentos gerais e 12 em conhecimentos específicos.

34101 1166111 INDEFERIDO

Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, as vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) que não forem
providas por falta de candidatos (as) com deficiência ou por reprovação no concurso ou em caso de não enquadramento como deficiente pela
avaliação da equipe multidisciplinar, esgotadas as listagens de pessoas com deficiência, serão preenchidas pelos (as) demais candidatos (as)

com estrita observância à ordem classificatória. A etapa de convocação de candidatos para preenchimento dessas vagas será realizada por
uma equipe multidisciplinar da Prefeitura de Flores, seguindo o Capítulo 6.C do edital.O preenchimeto das vagas ocorre exclusivamente no

momento da posse, portanto as etapas realizadas durante o desenvolvimento do certame não representam esse preenchimento de vagas, com
isso a referida regra não se aplica para as etapas do concurso e sim para a etapa de posse que ocorre após o resultado final do concurso.

34122 1158300 INDEFERIDO O candidato apresentou 19 pontos em sua pontuação geral, sendo 6 em conhecimentos gerais e 13 em conhecimentos específicos.

34123 1167990 INDEFERIDO

Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, as vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) que não forem
providas por falta de candidatos (as) com deficiência ou por reprovação no concurso ou em caso de não enquadramento como deficiente pela
avaliação da equipe multidisciplinar, esgotadas as listagens de pessoas com deficiência, serão preenchidas pelos (as) demais candidatos (as)

com estrita observância à ordem classificatória. A etapa de convocação de candidatos para preenchimento dessas vagas será realizada por
uma equipe multidisciplinar da Prefeitura de Flores, seguindo o Capítulo 6.C do edital.O preenchimeto das vagas ocorre exclusivamente no

momento da posse, portanto as etapas realizadas durante o desenvolvimento do certame não representam esse preenchimento de vagas, com
isso a referida regra não se aplica para as etapas do concurso e sim para a etapa de posse que ocorre após o resultado final do concurso.

34124 1163401 INDEFERIDO O candidato apresentou 19 pontos em sua pontuação geral, sendo 4 em conhecimentos gerais e 15 em conhecimentos específicos.

34135 1160346 INDEFERIDO O candidato apresentou 19 pontos em sua pontuação geral, sendo 6 em conhecimentos gerais e 13 em conhecimentos específicos.

34140 1157821 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

34144 1162412 INDEFERIDO O candidato apresentou 20 pontos em sua pontuação geral, sendo 5 em conhecimentos gerais e 15 em conhecimentos específicos.
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34147 1169217 INDEFERIDO

Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, as vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) que não forem
providas por falta de candidatos (as) com deficiência ou por reprovação no concurso ou em caso de não enquadramento como deficiente pela
avaliação da equipe multidisciplinar, esgotadas as listagens de pessoas com deficiência, serão preenchidas pelos (as) demais candidatos (as)

com estrita observância à ordem classificatória. A etapa de convocação de candidatos para preenchimento dessas vagas será realizada por
uma equipe multidisciplinar da Prefeitura de Flores, seguindo o Capítulo 6.C do edital.O preenchimeto das vagas ocorre exclusivamente no

momento da posse, portanto as etapas realizadas durante o desenvolvimento do certame não representam esse preenchimento de vagas, com
isso a referida regra não se aplica para as etapas do concurso e sim para a etapa de posse que ocorre após o resultado final do concurso.

34154 1166481 INDEFERIDO

Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, as vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) que não forem
providas por falta de candidatos (as) com deficiência ou por reprovação no concurso ou em caso de não enquadramento como deficiente pela
avaliação da equipe multidisciplinar, esgotadas as listagens de pessoas com deficiência, serão preenchidas pelos (as) demais candidatos (as)

com estrita observância à ordem classificatória. A etapa de convocação de candidatos para preenchimento dessas vagas será realizada por
uma equipe multidisciplinar da Prefeitura de Flores, seguindo o Capítulo 6.C do edital.O preenchimeto das vagas ocorre exclusivamente no

momento da posse, portanto as etapas realizadas durante o desenvolvimento do certame não representam esse preenchimento de vagas, com
isso a referida regra não se aplica para as etapas do concurso e sim para a etapa de posse que ocorre após o resultado final do concurso.

34155 1169217 INDEFERIDO

Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, as vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) que não forem
providas por falta de candidatos (as) com deficiência ou por reprovação no concurso ou em caso de não enquadramento como deficiente pela
avaliação da equipe multidisciplinar, esgotadas as listagens de pessoas com deficiência, serão preenchidas pelos (as) demais candidatos (as)

com estrita observância à ordem classificatória. A etapa de convocação de candidatos para preenchimento dessas vagas será realizada por
uma equipe multidisciplinar da Prefeitura de Flores, seguindo o Capítulo 6.C do edital.O preenchimeto das vagas ocorre exclusivamente no

momento da posse, portanto as etapas realizadas durante o desenvolvimento do certame não representam esse preenchimento de vagas, com
isso a referida regra não se aplica para as etapas do concurso e sim para a etapa de posse que ocorre após o resultado final do concurso.

34156 1158614 INDEFERIDO O candidato apresentou 20 pontos em sua pontuação geral, sendo 5 em conhecimentos gerais e 15 em conhecimentos específicos.

34157 1159494 INDEFERIDO

Segundo o edital Nº 001/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, as vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) que não forem
providas por falta de candidatos (as) com deficiência ou por reprovação no concurso ou em caso de não enquadramento como deficiente pela
avaliação da equipe multidisciplinar, esgotadas as listagens de pessoas com deficiência, serão preenchidas pelos (as) demais candidatos (as)

com estrita observância à ordem classificatória. A etapa de convocação de candidatos para preenchimento dessas vagas será realizada por
uma equipe multidisciplinar da Prefeitura de Flores, seguindo o Capítulo 6.C do edital.O preenchimeto das vagas ocorre exclusivamente no

momento da posse, portanto as etapas realizadas durante o desenvolvimento do certame não representam esse preenchimento de vagas, com
isso a referida regra não se aplica para as etapas do concurso e sim para a etapa de posse que ocorre após o resultado final do concurso.

34160 1157986 INDEFERIDO O candidato apresentou 15 pontos em sua pontuação geral, sendo 5 em conhecimentos gerais e 10 em conhecimentos específicos.


