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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO 
RESULTADO  DA PROVA SUBJETIVA E DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS 
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Doc.: 00000.045642/2017-94 
 
O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO           
AMAZONAS, no uso de suas atribuições, e Considerando as disposições da Resolução            
Nº 054/2014-CSDPE/AM, que regulamenta o Estágio Multidisciplinar da Defensoria         
Pública do Estado do Amazonas, bem como Edital 003/2017, concernente ao Processo            
Seletivo de Estágio 2017.2,  resolve:  
 
I. CONSIDERANDO que o recurso apresentado pelo recorrente, onde este atende às            
exigências editalícias e está entre aqueles previstos no Edital como passíveis de            
pontuação, considerando a análise dos fundamentos apresentados para reavaliação da          
prova subjetiva, e considerando os argumentos apontados nos recursos, e          
considerando presentes na folha de resposta. Deste modo, esta Banca resolve,           
conhecer do recurso e dar provimento ao recurso interposto pelo candidato a            
seguir relacionado, reformando a decisão recorrida para atribuir a pontuação 1,3 (um            
inteiro e três décimos) pontos a prova subjetiva referente aos itens 03 e 07 da referida                
prova, que deverá ser acrescido à pontuação anterior, passando, doravante, sua           
pontuação final a ser a abaixo especificada: 

Nome do Candidato(a) Prova objetiva + prova 
subjetiva 

pontuação 
atribuída Prova 

Subjetiva 

Pontuação 
Final 

 JULIA MENDES DE PAIVA 35+3,7= 38,7 pontos 3,7+1,3 = 5,0 40 pontos 

 
II. CONSIDERANDO que o recurso apresentado pelo recorrente, onde este atende às            
exigências editalícias, e embora previstos no Edital como passíveis de pontuação, e            
considerando a análise dos fundamentos apresentados para reavaliação da prova          
subjetiva, e considerando os argumentos apontados nos recursos. Desta feita, esta           
Banca examinadora decide conhecer do recurso e dar provimento PARCIAL ao           
Recurso apresentado pelo candidato, dando provimento apenas aos itens 4 e 5 a             
seguir relacionado, reformando a decisão recorrida para atribuir a pontuação 1,2 (um            
inteiro e dois décimos) pontos a prova subjetiva referente aos itens 04 e 05 da referida                
prova, que deverá ser acrescido à pontuação anterior, passando, doravante, sua           
pontuação final do candidato abaixo especificado: 

Nome Completo Decisão do Recurso 

ALEXANDRE BARRONCAS LIRA ARCOS DEFERIMENTO PARCIAL  
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III. CONSIDERANDO que o recurso apresentado pelo recorrente, onde este atende às            
exigências editalícias, e embora previstos no Edital como passíveis de pontuação, e            
considerando a análise dos fundamentos apresentados para reavaliação da prova          
subjetiva, e considerando os argumentos apontados nos recursos. Desta feita, esta           
Banca examinadora decide conhecer do recurso e dar provimento PARCIAL ao           
Recurso apresentado pelo candidato, dando provimento apenas aos itens 4, 5 e 6 a              
seguir relacionado, reformando a decisão recorrida para atribuir a pontuação 0,5 (cinco            
décimos) pontos a prova subjetiva referente aos itens 04, 05 e 06 da referida prova, que                
deverá ser acrescido à pontuação anterior, passando, doravante, sua pontuação final do            
candidato abaixo especificado: 

Nome Completo Decisão do Recurso 

JOSIAS DE SOUZA NETO DEFERIMENTO PARCIAL  

 
 
 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em          
Manaus, 17 de julho de 2017. 
  
 
 

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO 
Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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