
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO-GERAL DE 

SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

COMUNICADO SOBRE O RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

Para  o  cálculo  do  resultado  e  classificação  foram  considerados  os   critérios  abaixo 

relacionados:

1º -  Conforme o disposto no Item 11 do Edital de Abertura:

11.3.  “Para os cargos de  Operador de Máquinas será reprovado na prova objetiva e eliminado do 
concurso público, o candidato que se enquadrar  em qualquer uma das seguintes situações:
a) obtiver nota inferior a 20% (vinte por cento) do total dos pontos na área de conhecimento de Língua  
Portuguesa;

b) obtiver  nota inferior  a 20% (vinte por cento)  do total  dos pontos na área de conhecimento de  
Conhecimentos Gerais;

c) obtiver nota inferior a 30% (trinta por cento) do total de pontos de todas as áreas de conhecimento.

11.4 Para os  demais cargos será reprovado da prova objetiva e eliminado do concurso público, o 
candidato que se enquadrar  em qualquer uma das seguintes situações:

a) obtiver nota inferior a 30% (trinta por cento) do total dos pontos na área de conhecimento de Língua 
Portuguesa;

b) obtiver nota inferior  a 30% (trinta por cento) do total  dos pontos na área de conhecimento de 
Conhecimentos Gerais;

c)  obtiver  nota inferior  a 30% (trinta  por  cento)  do total  dos pontos na área de conhecimento de 
Conhecimentos Específicos, quando houver;

d)  obtiver  nota  inferior  a  50%  (cinquenta  por  cento)  do  total  de  pontos  de  todas  as  áreas  de  

conhecimento. 

2º Conforme o disposto no subitem 14.3 do Edital de Abertura. “Para todos os cargos, na hipótese de 

igualdade da nota final e como critério de desempate, terá preferência, sucessivamente, o candidato 

que:

a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 (sessenta) anos até o último 
dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de  
outubro de 2003) – critério válido para todos os cargos;

b) tiver a maior nota em Conhecimentos Específicos, quando houver;
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c) tiver a maior nota em Língua Portuguesa;

d) tiver a maior nota em Raciocínio Lógico Matemático, quando houver;

e) tiver a maior nota em Conhecimentos Gerais;

f)  tiver a maior nota em Noções de Informática, quando houver;

g) tiver maior idade.”

3º  Conforme o disposto no subitem 15.1.5 do Edital de Abertura: “ Será eliminado o candidato que: 

não estiver classificado até o limite de vagas definido no Anexo I para o cadastro de reserva.” 

4º Conforme o subitem 6.4 do Edital de Abertura “Não havendo candidatos aprovados para as vagas 

reservadas  aos  portadores  de  necessidades  especiais,  estas  serão  preenchidas  pelos  demais 

candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.”

5º Os critérios acima citados poderão ser consultados através do  QUADRO GERAL disponível no 

endereço eletrônico www.aocp.com.br.

 

Palmas, 12 de novembro de 2012.

Lúcio Mascarenhas Martins
Secretário de Estado da Administração
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