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RECURSO 

Candidato (a)  Janiela Pereira da Silva  

Cargo  Professor de Educação Básica – Educação Física  

Código do Cargo  129 

Resultado  Revisado 

Justificativa  A  candidata solicitou revisão de títulos de todos os concorrentes, 
sofrendo alteração em sua nota de especialização, de acordo com o item 
7.3, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
PÓSGRADUAÇÃO, em nível de especialização, acompanhado de 
histórico escolar, na área de formação específica a que concorre, com 
carga horária mínima ). Modificado, portanto a nota de dois candidatos: 
Maria Rubia Rodrigues de Sousa – NOVA NOTA : 4,25 
Janiela Pereira da Silva – NOVA NOTA : 2,5 

 

    
 
 

RECURSO 

Candidato (a)  Vanuza Cavalcante da Silva   

Cargo  Professor de Educação Básica I 

Código do Cargo  126 

Resultado  INDEFERIDO  

Justificativa   De acordo com o item 7.6 – Somente serão acolhidos como títulos, 
aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de forma 
que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena 
dos títulos não serem contabilizados. O candidato colou grau em 20 de 
fevereiro de 2016, não fazendo jus a contagem de tempo de serviço, pois 
as certidões apresentadas eram de tempo de serviço anteriormente a esta 
data.  

 

 
 
 
 
 



RECURSO 

Candidato (a)  Leila Rodrigues Brandão   

Cargo  Professor de Educação Básica I 

Código do Cargo  126 

Resultado  INDEFERIDO  

Justificativa  De acordo com o item 7.14, há forma específica no edital para comprovar 
tempo de serviço, entretanto, em desacordo, a candidata apresentou 
declaração de escola particular. 
E de acordo com o item 7.6 Somente serão acolhidos como títulos, aqueles 
cursados e ou trabalhados após a data de colação de grau, de forma que É 
OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos 
não serem contabilizados, a declaração que é considerada válida, pela 
prefeitura como cita, foi em data anterior a conclusão do curso (maio de 2014), 
não fazendo jus a pontuação por tempo de serviço.  

 

 
 
 

RECURSO 

Candidato (a)  Layane Ribeiro de Sousa Brito   

Cargo  Professor de Educação Básica I 

Código do Cargo  126 

Resultado  INDEFERIDO  

Justificativa  De acordo com o item 7.3, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de PÓSGRADUAÇÃO, em nível de especialização, acompanhado de 
histórico escolar, na área de formação específica a que concorre, com 
carga horária mínima ). A especialização apresentada, Docência do Ensino 
Superior,  foi estranha a área, não fazendo jus a pontuação.  
E de acordo com o item 7.6 Somente serão acolhidos como títulos, aqueles 
cursados e ou trabalhados após a data de colação de grau, de forma que É 
OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados, a declaração que é considerada válida, pela 
prefeitura como cita, foi em data anterior a conclusão do curso (julho de 
2011), não fazendo jus a pontuação por tempo de serviço. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



RECURSO 

Candidato (a)  Luiz Carlos Araújo da Silva  

Cargo  Professor de Educação Básica I 

Código do Cargo  126 

Resultado  INDEFERIDO  

Justificativa  O candidato apresentou declaração de conclusão de curso sem mencionar a 
referida data de colação de grau\conclusão e de acordo com o item 7.6 
Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após 
a data de colação de grau, de forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO 
DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não serem contabilizados, a 
declaração que é considerada válida, não há como analisar o tempo uma vez 
que não há menção a data na declaração.  

 

 
 

RECURSO 

Candidato (a)  Luiz Carlos Araújo da Silva  

Cargo  Professor de Educação Básica I 

Código do Cargo  126 

Resultado  INDEFERIDO  

Justificativa  O candidato apresentou declaração de conclusão de curso sem mencionar a 
referida data de colação de grau\conclusão e de acordo com o item 7.6 
Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após 
a data de colação de grau, de forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO 
DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não serem contabilizados, a 
declaração que é considerada válida, não há como analisar o tempo uma vez 
que não há menção a data na declaração.  

 

 
 
 
 

RECURSO 

Candidato (a)  Luã da Silva MElo  

Cargo  Professor de Educação Básica – Educação Física  

Código do Cargo  129 

Resultado  Revisado 

Justificativa  O candidato solicitou revisão de títulos de todos os concorrentes, a 
especialização, de acordo com o item 7.3, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de PÓSGRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima ).  
Modificado portanto a nota de dois candidatos: 
Maria Rubia Rodrigues de Sousa – NOVA NOTA : 4,25 
Janiela Pereira da Silva – NOVA NOTA : 2,5 

 

    



RECURSO 

Candidato (a)  Edilene Araujo de Sousa  

Cargo  Professor de Educação Básica – Educação Física  

Código do Cargo  129 

Resultado  Revisado 

Justificativa  O candidato solicitou revisão de títulos de todos os concorrentes, a 
especialização, de acordo com o item 7.3, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de PÓSGRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima ).  
Modificao portanto a nota de dois candidatos: 
Maria Rubia Rodrigues de Sousa – NOVA NOTA : 4,25 
Janiela Pereira da Silva – NOVA NOTA : 2,5 
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