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INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - ADM&TEC
PREFEITURA DE DELMIRO GOUVEIA (AL)

RESPOSTA AOS RECURSOS - LISTA DE CONVOCAÇÃO

ID RECURSO INSC RESPOSTA OBS

29808 916676 INDEFERIDO O candidato apresentou 36 pontos em sua pontuação geral, sendo 11 em conhecimentos gerais e 25 em conhecimentos específicos.

29809 1013266 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29810 916676 INDEFERIDO O candidato apresentou 36 pontos em sua pontuação geral, sendo 11 em conhecimentos gerais e 25 em conhecimentos específicos.

29811 1110256 INDEFERIDO O candidato apresentou 32 pontos em sua pontuação geral, sendo 8 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.

29812 1100803 INDEFERIDO O candidato apresentou 38 pontos em sua pontuação geral, sendo 15 em conhecimentos gerais e 23 em conhecimentos específicos.

29813 1113832 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29814 1013468 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29815 972434 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).
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29816 1061196 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29817 989612 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29818 1073064 DEFERIDO -

29819 1114234 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29820 916739 DEFERIDO A solicitação do (a) candidato (a) será atendida pela equipe do instituto ADM&TEC.

29821 991707 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29822 1095884 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).
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29823 916750 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29824 1018506 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29825 981011 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29826 1074362 INDEFERIDO Os recursos desta questão já foram preliminarmente respondidos e deferidos na resposta aos recursos da prova objetiva.

29827 1101016 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29828 917417 INDEFERIDO O candidato apresentou 35 pontos em sua pontuação geral, sendo 9 em conhecimentos gerais e 26 em conhecimentos específicos.

29829 917417 INDEFERIDO O candidato apresentou 35 pontos em sua pontuação geral, sendo 9 em conhecimentos gerais e 26 em conhecimentos específicos.

29830 1125425 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).
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29831 1019180 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29832 982758 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29833 1052767 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29834 991680 INDEFERIDO O candidato apresentou 40 pontos em sua pontuação geral, sendo 15 em conhecimentos gerais e 25 em conhecimentos específicos.

29835 1125425 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29836 977043 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).
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29837 960404 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29838 1100803 INDEFERIDO O candidato apresentou 38 pontos em sua pontuação geral, sendo 15 em conhecimentos gerais e 23 em conhecimentos específicos.

29839 1018247 INDEFERIDO O candidato apresentou 38 pontos em sua pontuação geral, sendo 13 em conhecimentos gerais e 25 em conhecimentos específicos.

29840 1016924 INDEFERIDO O (a) candidato (a) se declarou preto/pardo no momento da inscrição.

29841 1092225 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

29842 1094875 INDEFERIDO O candidato apresentou 33 pontos em sua pontuação geral, sendo 7 em conhecimentos gerais e 26 em conhecimentos específicos.

29843 1100824 INDEFERIDO O candidato apresentou 34 pontos em sua pontuação geral, sendo 14 em conhecimentos gerais e 20 em conhecimentos específicos.

29844 982758 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29845 1072684 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29846 1015377 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29847 1114928 INDEFERIDO O candidato apresentou 27 pontos em sua pontuação geral, sendo 6 em conhecimentos gerais e 21 em conhecimentos específicos.
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29848 1033003 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29849 1095631 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29850 965680 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29851 1014338 INDEFERIDO O candidato apresentou 36 pontos em sua pontuação geral, sendo 10 em conhecimentos gerais e 26 em conhecimentos específicos.

29852 985546 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29853 918558 INDEFERIDO O candidato apresentou 36 pontos em sua pontuação geral, sendo 11 em conhecimentos gerais e 25 em conhecimentos específicos.

29854 1122480 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29855 1014266 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29856 986565 INDEFERIDO Caro (a) candidato (a), verifique a lista de convocação do seu respectivo cargo no site do ADM&TEC.

29857 1100488 INDEFERIDO O candidato apresentou 37 pontos em sua pontuação geral, sendo 10 em conhecimentos gerais e 27 em conhecimentos específicos.
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29858 1019431 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29859 1070069 DEFERIDO -

29860 1018287 INDEFERIDO O candidato apresentou 34 pontos em sua pontuação geral, sendo 10 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.

29861 1018287 INDEFERIDO O candidato apresentou 34 pontos em sua pontuação geral, sendo 10 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.

29862 1018287 INDEFERIDO O candidato apresentou 34 pontos em sua pontuação geral, sendo 10 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.

29863 1046537 DEFERIDO -

29864 1018287 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29865 1113921 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29866 1016244 INDEFERIDO O candidato apresentou 29 pontos em sua pontuação geral, sendo 9 em conhecimentos gerais e 20 em conhecimentos específicos.

29867 1033587 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29868 1058144 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).
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29869 1033595 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29870 986967 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29871 1101703 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29872 1033245 INDEFERIDO O candidato apresentou 31 pontos em sua pontuação geral, sendo 7 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.

29873 1072684 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29874 1015335 INDEFERIDO O candidato apresentou 38 pontos em sua pontuação geral, sendo 12 em conhecimentos gerais e 26 em conhecimentos específicos.

29875 1033245 INDEFERIDO O candidato apresentou 31 pontos em sua pontuação geral, sendo 7 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.

29876 1014338 INDEFERIDO O candidato apresentou 36 pontos em sua pontuação geral, sendo 10 em conhecimentos gerais e 26 em conhecimentos específicos.

29877 1040695 INDEFERIDO O candidato apresentou 37 pontos em sua pontuação geral, sendo 12 em conhecimentos gerais e 25 em conhecimentos específicos.

29878 1017928 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).



Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL)

18:19:43 06-11-2020 - Página 9 de 16

ID RECURSO INSC RESPOSTA OBS

29879 1113105 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29880 929157 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29881 917142 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29882 1121714 DEFERIDO -

29883 1121714 INDEFERIDO Caro (a) candidato (a), verifique a lista de convocação do seu respectivo cargo no site do ADM&TEC.

29884 986839 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29885 1115413 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29886 928179 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).
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29887 1019167 INDEFERIDO O candidato apresentou 42 pontos em sua pontuação geral, sendo 16 em conhecimentos gerais e 26 em conhecimentos específicos.

29888 1069131 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29889 920010 INDEFERIDO O candidato apresentou 42 pontos em sua pontuação geral, sendo 14 em conhecimentos gerais e 28 em conhecimentos específicos.

29890 1052767 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29891 1072684 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29892 1019263 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29893 921742 INDEFERIDO O candidato apresentou 34 pontos em sua pontuação geral, sendo 9 em conhecimentos gerais e 25 em conhecimentos específicos.

29894 1121417 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29895 1124091 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29896 1115202 INDEFERIDO O candidato apresentou 28 pontos em sua pontuação geral, sendo 8 em conhecimentos gerais e 20 em conhecimentos específicos.
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29897 990392 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29898 925115 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29899 1101434 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29900 1018249 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29901 923832 INDEFERIDO O candidato apresentou 34 pontos em sua pontuação geral, sendo 10 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.

29902 926592 INDEFERIDO O candidato apresentou 35 pontos em sua pontuação geral, sendo 13 em conhecimentos gerais e 22 em conhecimentos específicos.

29903 1019752 INDEFERIDO Os recursos desta questão já foram preliminarmente respondidos e deferidos na resposta aos recursos da prova objetiva.

29904 1062580 INDEFERIDO O candidato apresentou 34 pontos em sua pontuação geral, sendo 10 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.

29905 1014129 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29906 1033245 INDEFERIDO Os recursos desta questão já foram preliminarmente respondidos e deferidos na resposta aos recursos da prova objetiva.

29907 1033245 INDEFERIDO O candidato apresentou 31 pontos em sua pontuação geral, sendo 7 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.
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29908 1033245 INDEFERIDO O candidato apresentou 31 pontos em sua pontuação geral, sendo 7 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.

29909 990862 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29910 1114762 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29911 1072684 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29912 1018866 INDEFERIDO O candidato apresentou 31 pontos em sua pontuação geral, sendo 9 em conhecimentos gerais e 22 em conhecimentos específicos.

29913 1018866 INDEFERIDO O candidato apresentou 31 pontos em sua pontuação geral, sendo 9 em conhecimentos gerais e 22 em conhecimentos específicos.

29914 1018866 INDEFERIDO O candidato apresentou 31 pontos em sua pontuação geral, sendo 9 em conhecimentos gerais e 22 em conhecimentos específicos.

29915 1100488 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29916 1032347 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).
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29917 1101235 INDEFERIDO Caro (a) candidato (a), aguarde a publicação do resultado preliminar do seu respectivo cargo, de acordo com o cronograma no edital (capítulo
3).

29918 929247 DEFERIDO -

29919 970561 INDEFERIDO O candidato apresentou 35 pontos em sua pontuação geral, sendo 13 em conhecimentos gerais e 22 em conhecimentos específicos.

29920 1052767 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29921 1019752 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29922 1074426 INDEFERIDO O candidato apresentou 36 pontos em sua pontuação geral, sendo 10 em conhecimentos gerais e 26 em conhecimentos específicos.

29923 1014262 INDEFERIDO O candidato apresentou 39 pontos em sua pontuação geral, sendo 14 em conhecimentos gerais e 25 em conhecimentos específicos.

29924 925115 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29925 1018719 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29926 1019357 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29927 1031378 INDEFERIDO O candidato apresentou 30 pontos em sua pontuação geral, sendo 11 em conhecimentos gerais e 19 em conhecimentos específicos.
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29928 933464 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29929 1072684 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29930 1096001 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29931 1045750 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29932 1101466 INDEFERIDO O candidato apresentou 40 pontos em sua pontuação geral, sendo 13 em conhecimentos gerais e 27 em conhecimentos específicos.

29933 1016445 INDEFERIDO O candidato apresentou 25 pontos em sua pontuação geral, sendo 8 em conhecimentos gerais e 17 em conhecimentos específicos.

29934 1019705 INDEFERIDO O candidato apresentou 27 pontos em sua pontuação geral, sendo 7 em conhecimentos gerais e 17 em conhecimentos específicos.

29935 1096428 INDEFERIDO O candidato apresentou 29 pontos em sua pontuação geral, sendo 6 em conhecimentos gerais e 23 em conhecimentos específicos.

29936 1013920 INDEFERIDO O candidato apresentou 32 pontos em sua pontuação geral, sendo 10 em conhecimentos gerais e 22 em conhecimentos específicos.

29937 1062629 INDEFERIDO O candidato apresentou 33 pontos em sua pontuação geral, sendo 13 em conhecimentos gerais e 20 em conhecimentos específicos.

29938 974614 INDEFERIDO Os recursos desta questão já foram preliminarmente respondidos e deferidos na resposta aos recursos da prova objetiva.

29939 964111 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

29940 1078984 INDEFERIDO O candidato apresentou 34 pontos em sua pontuação geral, sendo 8 em conhecimentos gerais e 26 em conhecimentos específicos.
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29941 918312 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29942 987363 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29943 1125136 INDEFERIDO O candidato apresentou 28 pontos em sua pontuação geral, sendo 7 em conhecimentos gerais e 21 em conhecimentos específicos.

29944 1121714 INDEFERIDO O candidato apresentou 39 pontos em sua pontuação geral, sendo 13 em conhecimentos gerais e 26 em conhecimentos específicos.

29945 1121714 DEFERIDO -

29946 1121714 INDEFERIDO Caro (a) candidato (a), verifique a lista de convocação do seu respectivo cargo no site do ADM&TEC.

29947 1033245 INDEFERIDO O candidato apresentou 31 pontos em sua pontuação geral, sendo 7 em conhecimentos gerais e 24 em conhecimentos específicos.

29948 987363 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29949 1014490 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 7.A, item 5), as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
(a) candidato (a), cabendo a possibilidade de alteração de dados cadastrais no período previsto no cronograma do edital (capítulo 3).

Concorrerão às vagas destinadas aos candidatos negros aqueles que no momento da inscrição se auto declararem negros e estiverem fora no
número de vagas destinados à ampla concorrência (capítulo 6.A, item 5).

29950 1110083 INDEFERIDO O candidato apresentou 29 pontos em sua pontuação geral, sendo 8 em conhecimentos gerais e 21 em conhecimentos específicos.

29951 1124950 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).
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29952 1078260 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29953 1073064 DEFERIDO -

29954 1016872 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).

29955 1101397 INDEFERIDO

Conforme previsto em edital (capítulo 6.B, itens 5 e 9), constarão na listagem de ampla concorrência todos os candidatos inscritos no
concurso, independentemente da raça declarada. Ainda de acordo com o edital, serão convocados para as vagas de ampla concorrência os

candidatos auto declarados negros/pardos e que se encontram dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, assim como os
demais candidatos não identificados como negros/pardos e que atendem ao disposto no edital. Para os candidatos autodeclarados

negros/pardos que não se encaixem no número de vagas para ampla concorrência, serão convocados os (as) aprovados (as) na prova objetiva
em quantidade correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas destinadas à cota racial do respectivo cargo, respeitados os critérios de

desempate e os quantitativos definidos no edital (capítulo 14.A, item 2).


