
                 ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, Compromisso e Competência 
 

 
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS DE 

TÍTULOS 
 

O Instituto Machado de Assis-IMA, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o A RESPOSTA AOS 
RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS DE TÍTULOS, para o CONCURSO 
PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI, aberto pelo Edital nº 001/2015, conforme as 
seguintes disposições: 

1)  Após análise dos recursos impetrados contra o Resultado Preliminar das provas de títulos, ALTERA-SE o 
resultado divulgado em 10 de janeiro de 2017, no endereço eletrônico 
www.institutomachadodeassis.com.br da seguinte forma: 

 
Teresina (PI), 26  de janeiro de 2017.  

Comissão Organizadora do Concurso Público 
 

Candidato(a) Vanessa de Moura Galvão (747) 

Cargo 196 - PSICÓLOGO NASF 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Candidato teve pontuação zerada pela inobservância ao item 6.5.1.A, do Edital: 

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 E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados. No caso, a candidata não juntou o Histórico 
Escolar da Graduação. 

 

Candidato(a) Rogério Leal de Sousa (5.393) 

Cargo 192 - PROFESSOR INFANTIL Z. RURAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Candidato teve pontuação zerada pela inobservância ao item 6.5.1.A, do Edital: 

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 E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados. No caso, a candidata não juntou o Histórico 
Escolar da Graduação. 

 

Candidato(a) Fausneto Alves Ibiapina (2.383) 

Cargo 174 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS – Z. URBANA 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Candidato teve pontuação zerada pela inobservância ao item 6.5.1.A, do Edital: 

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 E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados. No caso, a candidata não juntou o Histórico 
Escolar da Graduação. 

 

 

 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Candidato(a) Samara Barbosa de Carvalho (3.762) 

Cargo 124 - ENFERMEIRO ESF 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Candidato teve pontuação zerada pela inobservância ao item 6.5.1.A, do Edital: 

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 E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados. No caso, a candidata não juntou o Histórico 
Escolar da Graduação. 

 

Candidato(a) Alana de Alencar Bezerra(375) 

Cargo 164 - ODONTÓLOGO ESP EM ENDODONTIA CEO 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Candidato teve pontuação zerada pela inobservância ao item 6.5.1.A, do Edital: 

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 E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados. No caso, a candidata não juntou o Histórico 
Escolar da Graduação. 

  
 

Candidato(a) Ceres Maria de Sousa Irene(5.260) 

Cargo 125 - ENFERMEIRO SAMU 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Candidato teve pontuação zerada pela inobservância ao item 6.5.1.A, do Edital: 

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 E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados. No caso, a candidata não juntou o Histórico 
Escolar da Graduação. 

 

Candidato(a) Karielly Mayara de Moura Leal(4.837) 

Cargo 176 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Z. RURAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Candidato teve pontuação zerada pela inobservância ao item 6.5.1.A, do Edital: 

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 E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados. No caso, a candidata não juntou o Histórico 
Escolar da Graduação. 

 

Candidato(a) Denise Leal Barros(7.168) 

Cargo 167- 0D0NTÓLOGO PSB 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Candidato teve pontuação zerada pela inobservância ao item 6.5.1.A, do Edital: 

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 E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados. No caso, a candidata não juntou o Histórico 
Escolar da Graduação. 
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Candidato(a) Virginia Gonçalves Portela Nogueira Mendes(3.516) 

Cargo 131- FISIOTERAPEUTA NASF 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Candidato teve pontuação zerada pela inobservância ao item 6.5.1.A, do Edital: 

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 E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados. No caso, a candidata não juntou o Histórico 
Escolar da Graduação. 

 

Candidato(a) Wanderley de Carvalho Figueiredo(1.251) 

Cargo 127- ENGENHEIRO CIVIL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Candidato teve pontuação zerada pela inobservância ao item 6.5.1.A, do Edital: 

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 E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados. No caso, a candidata não juntou o Histórico 
Escolar da Graduação. 

 

Candidato(a) Marco Antônio Marques Lima Filho(4.832) 

Cargo 106 - ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMÁTICA 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Em obediência ao Anexo I do Edital, o requisito para o cargo de Analista de 

Suporte de Informática é “Ensino Superior Completo em Ciências da 
Computação”. No caso em apreço, o Bacharelado em Sistemas da Informação 
não tem o condão de substituir a exigência editalícia. Assim, não havendo a 
devida juntada de Diploma exigido, a pontuação do candidato é devidamente 
zerada, por descumprimento aos termos do Edital.  

 

Candidato(a) Kislley Almondes(4.282) 

Cargo 106 - ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMÁTICA 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Em obediência ao Anexo I do Edital, o requisito para o cargo de Analista de 

Suporte de Informática é “Ensino Superior Completo em Ciências da 
Computação”. No caso em apreço, o Bacharelado em Sistemas de Informação 
não tem o condão de substituir a exigência editalícia. Assim, não havendo a 
devida juntada de Diploma exigido, a pontuação do candidato é devidamente 
zerada, por descumprimento aos termos do Edital. 

 

Candidato(a) Josean Arimatéa de Sousa(7.151) 

Cargo 184 - PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
Resultado  DEFERIDO 
Justificativa O candidato solicitou eliminação dos concorrentes Jasson Paulo da Silva, Ruth 

de Morais Silva e Alisson Paulineli Camara Ferreira, que, segundo a reclamação, 
desobedecem o Anexo I do edital, que exige “Ensino Superior Completo em 
Ciências da Computação com habilitação para magistério”. No caso em apreço, 
o Bacharelado em Sistemas da Informação não tem o condão de substituir a 
exigência editalícia. Assim, não havendo a devida juntada de Diploma exigido, a 
pontuação dos candidatos foi devidamente zerada, por descumprimento aos 
termos do Edital. Assim, faz-se necessária atribuição de ponto zero para os 
candidatos. 

 



                 ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, Compromisso e Competência 
 

 
Candidato(a) Joctã Holanda de Souza (4.469) 

Cargo 184 - PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
Resultado  Recurso antigo- DEFERIDO PARCIALMENTE 
Justificativa O candidato solicitou eliminação dos concorrentes Jasson Paulo da Silva, Ruth 

de Morais Silva e Alisson Paulineli Camara Ferreira, que, segundo a reclamação, 
desobedecem o Anexo I do edital, que exige “Ensino Superior Completo em 
Ciências da Computação com habilitação para magistério”. No caso em apreço, 
o Bacharelado em Sistemas da Informação não tem o condão de substituir a 
exigência editalícia. Assim, não havendo a devida juntada de Diploma exigido, a 
pontuação dos candidatos foi devidamente zerada, por descumprimento aos 
termos do Edital. Assim, faz-se necessária atribuição de ponto zero para os 
candidatos. 
A especialização em Ensino de Jovens e Adultos não é na área específica que 
concorre, de acordo com o item 6.5.4.A – Para receber a pontuação relativa ao 
título correspondente a Curso de Especialização, o candidato deverá comprovar 
que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do 
Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES nº 1. De 03 de abril de 
2001). Caso não seja comprovado que o curso de especialização atendeu às 
normas do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES nº CES nº 1, de 
03 de abril de 2001), o título não será considerado. 
6.5.4.2.A – O curso deve guarda RELAÇÃO DIRETA com o cargo para o qual está 
concorrendo e com os requisitos necessários da função, bem como as 
atribuições do cargo. 

 

Candidato(a) Jasson Paulo da Silva(5.404) 

Cargo 184 - PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Em obediência ao Anexo I do Edital, o requisito para o cargo de Professor de 

Informática é “Ensino Superior Completo em Ciências da Computação”. No caso 
em apreço, o Bacharelado em Sistemas da Informação não tem o condão de 
substituir a exigência editalícia. Assim, não havendo a devida juntada de 
Diploma exigido, a pontuação do candidato é devidamente zerada, por 
descumprimento aos termos do Edital.  

 

Candidato(a) Ruth de Morais Silva(3.166) 

Cargo 184 - PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
Resultado  INDEFERIDO 
Justificativa Em obediência ao Anexo I do Edital, o requisito para o cargo de Professor de 

Informática é “Ensino Superior Completo em Ciências da Computação”. No caso 
em apreço, o Bacharelado em Sistemas da Informação não tem o condão de 
substituir a exigência editalícia. Assim, não havendo a devida juntada de 
Diploma exigido, a pontuação do candidato é devidamente zerada, por 
descumprimento aos termos do Edital.  
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Candidato(a) Alisson Paulineli Camara Ferreira (436 ) 

Cargo 184 - PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
Resultado  INDEFERIDO 
Justificativa Pontuação já descrita no site com espelho de nota conforme solicitado. Em 

primeiro lugar, projeto de lei não tem força normativa para obrigação 
comportamentos na esfera jurídica. Todas as alterações do Edital foram 
devidamente publicadas e fundamentadas no site do IMA. Ademais, o Edital 
original trazia erro material ao dispor notas diferentes para a pontuação de 
Mestrado, ora sendo 1,50, ora sendo 2,00. Havia erro também na soma dos 
títulos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado. Diante disso, o IMA promoveu 
alterações, na tentativa de corrigir o erro. A última modificação foi feita a partir 
de recomendações da Promotoria e visava a melhor situação para todos os 
candidatos, não havendo tratamento diferenciado para nenhum dos 
concorrentes. 

 

Candidato(a) Elcivane de Araújo Silva (2.247) 

Cargo 110 - ASSISTENTE SOCIAL 
Resultado  Deferido Parcialmente 
Justificativa Houve omissão indevida da pontuação referente à nota devida pela correta 

apresentação do artigo científico, fazendo jus, portanto, ao acréscimo de 1,00 
ponto. O tempo de serviço foi devidamente contabilizado, não havendo erro, já 
que a Certidão de trabalho como parecerista não se trata de comprovação de 
tempo de serviço mas apenas de serviço eventual e pontualmente prestado. 
Nota final: 6,00. 

 

Candidato(a) Gilsania Bezerra Moura (5.643) 

Cargo 131 - FISIOTERAPEUTA NASF 
Resultado  Deferido 
Justificativa Houve omissão indevida da pontuação referente à nota devida pela correta 

apresentação do artigo científico, fazendo jus, portanto, ao acréscimo de 1,00 
ponto. A declaração de conclusão do curso de Especialização em Fisioterapia 
Intensiva foi devidamente aceita. Entretanto, o curso de “Docência e 
Metodologia do Ensino Superior e Pesquisa” (área de interesse: magistério de 
nível superior) não foi , já que não guarda relação direta com o cargo a ser 
desempenhada que, no caso, é Fisioterapeuta NASF. 
Nota final: 5,00. 

 

Candidato(a) Miguel Rainiere Bezerra Sousa (4.264) 

Cargo 131 - FISIOTERAPEUTA NASF 
Resultado  Deferido 
Justificativa Houve omissão indevida da pontuação referente à nota devida pela correta 

apresentação do artigo científico, fazendo jus, portanto, ao acréscimo de 1,00 
ponto. 
Nota final: 5,50. 
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Candidato(a) Thiago Leal Barbosa Hipólito (3.444) 

Cargo 161 - NUTRICIONISTA 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Nas nove laudas apresentadas pelo candidato, não há nenhum documento 

comprobatório de apresentação de artigos científicos. Temos 02 laudas para 
histórico escolar do curso de especialização; 01 lauda para o Certificado de 
Especialização; 01 lauda para o Diploma do Mestrado; 01 para a participação 
em curso de Nutrição do Idoso; 01 para o Diploma de Graduação em Nutrição; 
01 para Certidão de Tempo de Serviço; 01 histórico escolar referente a 
Graduação; e Declaração de participação em curso “Nutrição Clínica e Avaliação 
Nutricional.  

 

Candidato(a) Tereza Marta Alves Oliveira (5.852) 

Cargo 111 - ASSISTENTE SOCIAL NASF 
Resultado  Indeferido 
Justificativa O item 6.5.7.A do Edital exige que haja apresentação em eventos científicos 

(seminários, congressos, simpósios,…) ou publicação em revistas ou órgãos de 
impressa, desde que sejam de caráter científico. No caso, houve publicação em 
site jornalístico, não especializado e não detentor de caráter científico. 

 

Candidato(a) Soislan Sousa Reis(7.203) 

Cargo 126 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Resultado  Indeferido 
Justificativa De acordo com o item 6.5.1.A do Edital, “somente serão acolhidos como títulos, 

aqueles cursados ou trabalhados após a data de Graduação”. No caso, o 
recorrente se graduou em 06/08/2015 e o artigo científico foi apresentado em 
2014, não podendo, assim, ser computado.  

 

Candidato(a) Fernanda Morais Lima e Silva Rocha(2.772) 

Cargo 142 - GINECOLOGISTA 
Resultado  DEFERIDO 
Justificativa Incluída no resultado, por decisão judicial: a candidata com pontuação 3,0. 

 

Candidato(a) Marlene da Rocha Moura(3.007) 

Cargo 126 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Resultado  INDEFERIDO 
Justificativa Todas as alterações do Edital foram devidamente publicadas e fundamentadas 

no site do IMA. Ademais, o Edital original trazia erro material ao dispor notas 
diferentes para a pontuação de Mestrado, ora sendo 1,50, ora sendo 2,00. Havia 
erro também na soma dos títulos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado. 
Diante disso, o IMA promoveu alterações, na tentativa de corrigir o erro. A 
última modificação foi feita a partir de recomendações da Promotoria e visava 
a melhor situação para todos os candidatos, não havendo tratamento 
diferenciado para nenhum dos concorrentes. 
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Candidato(a) Marinalda Araújo de Sousa Moura (1.757) 

Cargo 193 - PROFESSOR INFANTIL Z. RURAL 
Resultado  DEFERIDO 
Justificativa Houve erro ou omissão na nota anteriormente publicada, entretanto, a nota 

correta já foi disponibilizada no resultado preliminar da prova de títulos. 
 

Candidato(a) Lanna Caroliny da Silva Rezende (  

Cargo 110 - ASSISTENTE SOCIAL 
Resultado  INDEFERIDO 
Justificativa O edital não limita envio de pós-graduações em dois, três ou quatro. O candidato 

poderia ter enviado quantos documentos entendesse necessário para sua 
pontuação. A limitação que existe é quanto o máximo esses títulos iriam 
pontuar, Assim se o candidato tiver enviado 10 especializações pontuaria até o 
valor máximo que existe na tabela. Não há nem no edital nem nas erratas 
proibição quanto a quantidade de pós ou quaisquer títulos a serem enviados.  

 

Candidato(a) Maria do Socorro Pereira do Vale (5.321) 

Cargo 190 - PROFESSOR DE PORTUGUÊS Z. RURAL 
Resultado  DEFERIDO 
Justificativa Houve erro ou omissão na nota anteriormente publicada, entretanto, a nota 

correta já foi disponibilizada no resultado preliminar da prova de títulos. 
 

Candidato(a) Rudson Ricardo de Sousa Liduino (116) 

Cargo 117 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Z. URBANA 
Resultado  DEFERIDO 
Justificativa Houve erro ou omissão na nota anteriormente publicada, entretanto, a nota 

correta já foi disponibilizada no resultado preliminar da prova de títulos. 
 

Candidato(a) Francisco José de Sousa (4.801) 

Cargo 173 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS – Z. RURAL 
Resultado  DEFERIDO 
Justificativa Houve erro ou omissão na nota anteriormente publicada, entretanto, a nota 

correta já foi disponibilizada no resultado preliminar da prova de títulos. 
 

Candidato(a) Maria Luzia de Macedo Moura Ferreira (966) 

Cargo 173 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS – Z. RURAL 
Resultado  INDEFERIDO 
Justificativa A relação divulgada no site, está na ordem de classificação da prova objetiva, 

não estando portanto numa ordem de classificação final. 
 

Candidato(a) Vanessa de Fátima Silva Moura (4.254) 

Cargo 169 - PEDAGOGO ESP EM PSICOPEDAGOGIA 
Resultado  INDEFERIDO 
Justificativa Os cursos apresentados possuem carga horária inferior a 80 horas. O tempo de 

serviço apresentado não é no cargo para o qual está concorrendo. 
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Candidato(a) Rosilene Maria da Silva (2.961) 

Cargo 190 - PROFESSOR DE PORTUGUÊS Z. RURAL 
Resultado  INDEFERIDO 
Justificativa A especialização enviada não é especifica área que concorre. De acordo com o 

item 6.5.4.A – Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a 
Curso de Especialização, o candidato deverá comprovar que o curso de 
especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de 
Educação e 6.5.4.2.A – O curso deve guarda RELAÇÃO DIRETA com o cargo para 
o qual está concorrendo e com os requisitos necessários da função, bem como 
as atribuições do cargo. 

 

Candidato(a) Suéllem Fernanda de Sousa Caminha(2.139) 

Cargo 125 -  ENFERMEIRO SAMU 
Resultado  INDEFERIDO 
Justificativa O edital não limita envio de pós-graduações em dois, três ou quatro. O candidato 

poderia ter enviado quantos documentos entendesse necessário para sua 
pontuação. A limitação que existe é quanto o máximo esses títulos iriam 
pontuar, Assim se o candidato tiver enviado 10 especializações pontuaria até o 
valor máximo que existe na tabela. Não há nem no edital nem nas erratas 
proibição quanto a quantidade de pós ou quaisquer títulos a serem enviados. 

 

Candidato(a) Mayara Sousa Ferreira (3.245) 

Cargo 137 - JORNALISTA 
Resultado  DEFERIDO 
Justificativa A candidata teve a sua nota de mestrado indevidamente computada como 

especialização. Devendo, portanto, ser aumentado 1,0 ponto. A nota da 
candidata relativa ao artigo científico, também foi desconsiderada sendo a 
mesma afim área que concorre. Nota Final: 5,5. 

 
Candidato(a) Flávio Fernandes César Lima (6.159) 

Cargo 127 - ENGENHEIRO CIVIL 
Resultado  DEFERIDO 
Justificativa O candidato solicita que o curso de especialização com carga horaria inferior a 

aceita pelo edital seja computada como participação em curso. Solicitação 
deferida. Fazendo jus a mais meio ponto. Nova Nota : 3,0. 

 

Candidato(a) Wanderlan Lauerty do Vale (2.978) 

Cargo 176 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Z. RURAL 
Resultado  INDEFERIDO 
Justificativa A especialização enviada não é especifica área que concorre. De acordo com o 

item 6.5.4.A – Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a 
Curso de Especialização, o candidato deverá comprovar que o curso de 
especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de 
Educação e 6.5.4.2.A – O curso deve guarda RELAÇÃO DIRETA com o cargo para 
o qual está concorrendo e com os requisitos necessários da função, bem como 
as atribuições do cargo. 
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Candidato(a) Francisco Jedson Sousa Pereira (4.516) 

Cargo 176 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Z. RURAL 
Resultado  INDEFERIDO 
Justificativa A especialização enviada não é especifica área que concorre. De acordo com o 

item 6.5.4.A – Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a 
Curso de Especialização, o candidato deverá comprovar que o curso de 
especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de 
Educação e 6.5.4.2.A – O curso deve guarda RELAÇÃO DIRETA com o cargo para 
o qual está concorrendo e com os requisitos necessários da função, bem como 
as atribuições do cargo. 

 

Candidato(a) Robson Dias de Carvalho (5.348) 

Cargo 194 - PSICÓLOGO 
Resultado  Deferido 
Justificativa Houve erro ou omissão na nota anteriormente publicada, entretanto, a nota 

correta já foi disponibilizada no resultado preliminar da prova de títulos. 
 

Candidato(a) Kellyane Feitosa Carvalho Ribeiro(7.076) 

Cargo 123 - ENFERMEIRO AMBULATORIAL 
Resultado  Deferido 
Justificativa Houve erro ou omissão na nota anteriormente publicada, entretanto, a nota 

correta já foi disponibilizada no resultado preliminar da prova de títulos. 
  

Candidato(a) Jader Gomes de Sousa (836) 

Cargo 113 - AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Não merece reparo as notas de títulos dos candidatos ao cargo do recorrente. 

Como o Edital previa que Auditor Fiscal da Receita Municipal poderia ser 
disputado por formados em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou 
Economia, a Banca Examinadora entende que cursos de especialização 
correlatos com estas áreas são dignos de pontuação. Ademais, os certificados de 
Tempo de Serviço apresentado pelo único candidato que pontuou nessa 
categoria faz referência ao cargo de “Arrecadador de Tributos”, que é o mesmo 
cargo para o qual o mesmo está concorrendo, mas com outra nomenclatura.  
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ESCLARECIMENTO 

TEMPO DE SERVIÇO PARA O CARGO 205 – TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

De acordo com os termos do Edital, por meio de seus itens 6.4.A e 6.5..6.1.A, para pontuar 
na categoria de “Tempo de Serviço”, é necessária comprovação no “exato cargo” para o qual 
está concorrendo. De acordo com o entendimento da Banca Examinadora, o “exato cargo” 
deve ser entendido como a “mesma função a ser exercida no cargo para o qual o candidato 
está concorrendo, independente de divergência na nomenclatura dos cargos”. Dessa forma, 
após reanálise desta Banca, tendo como base os termos do Edital, decidiu-se da seguinte 
forma quanto às pontuações de tempo de serviço para o referido Cargo:  
 

Candidato(a) Documentação Enviada Nota Final 
Tatiane Marinho da Silva  a) Voluntária na APAE IPIRANGA – Não aceita, 

por não ser no cargo para o qual concorre. 
b) Técnico Administrativo no Programa Segundo 
Tempo na Prefeitura Municipal de Ipiranga do PI 
– Não aceita, por não ser no cargo para o qual 
concorre. 

2,50 

Valkênio Barbosa Guimarães Não Enviou Documentação referente a Tempo de 
Serviço. 

0,00 

Maria do Remédios Gonçalves 
Monteiro 

Auxiliar Administrativa na Secretaria Municipal 
de Planejamento da Prefeitura de Picos - Não 
aceita, por não ser no cargo para o qual concorre. 

1,00 

Wícara Lima e Silva Assessora no Gabinete do Prefeito Municipal de 
Picos - Não aceita, por não ser no cargo para o 
qual concorre. 

1,50. 

Luan Leonardo Barbosa de 
Sousa 

Não Enviou Documentação referente a Tempo de 
Serviço. 

1,50 

Ronaldo de Sousa Borges Procurador na Procuradoria Geral do Município 
de Picos - Não aceita, por não ser no cargo para o 
qual concorre. 

2,00 

Paulo Henrique Luz Rocha Não Enviou Documentação referente a Tempo de 
Serviço. 

1,00 

Eliene Leal de Sousa Auxiliar de Fiscal de Tributos na Prefeitura 
Municipal de Aroeiras do Itaim – Aceito: 
nomenclatura divergente, mas, na prática, o 
mesmo cargo para o qual está concorrendo. 

3,50 

Valéria Araújo de Sousa Brito Declaração e cópia de contrato como “atribuições 
de auditora” na PLANECOMP – Não aceito pela 
forma comprobatória não ter sido de acordo com 
o Edital, já que o mesmo exige para empresa 
privada, a anotação na CTPS. 

2,50. 
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Candidato(a) Wicara Lima e Silva (1.931) 

Cargo 205 - TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 
Resultado  Deferido 
Justificativa Houve a omissão indevida do Curso de Especialização em Advocacia 

Trabalhista, a despeito de obedecer às exigências editalícias. Pontuação final: 
1,50 (Alterada). 
Quanto a pontuação do candidato Ronaldo de Sousa Borges, não houve nenhum 
tipo de “supervalorização”, já que o mesmo comprovou participação em curso 
(1,00) e conclusão de curso de especialização (1,00), fazendo jus à correta nota 
de 2,00. Quanto a pontuação da candidata Maria dos Remédios Gonçalves 
Monteiro houve retificação da nota relativa ao tempo de serviço que foi 
indevidamente atribuída, fazendo jus à correta nota de 1,00. (Vide explicação 
acima). 

 

Candidato(a) Ronaldo de Sousa Borges(1.448) 

Cargo 205 -  TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 
Resultado  DEFERIDO 
Justificativa Houve a omissão indevida do Curso de Especialização em Direito Penal e 

Processo Penal, a despeito de obedecer às exigências editalícias. Pontuação 
final: 2,00 (Alterada). 

 

Candidato(a) Tatiane Marinho da Silva (3.301) 

Cargo 205 - TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa a) Especialização em Gestão Pública Municipal – UFPI – Aceito. Pontuação: 1,00. 

b) Participação em Cursos – Instituto Legislativo Brasileiro – 03 aceitos. 
Pontuação: 1.50. 
c) Declaração de serviço de voluntário – APAE IPIRANGA – Não considerado por 
não ser no exato cargo para o qual o candidato está concorrendo, nos termos do 
item 6.5.6.1.A. 
d) Declaração de Tempo de Serviço – P. M. de Ipiranga – função de técnico 
administrativo IPIRANGA – Não considerado por não ser no exato cargo para o 
qual o candidato está concorrendo, nos termos do item 6.5.6.1.A. 
Pontuação final: 2,50 (Inalterada). 
Foi revisada nota dos candidatos conforme solicitado. (Vide explicação acima). 

 

Candidato(a) Francisca Emanuela Moreira Marinheiro da Silva (2.495) 

Cargo 174 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS – Z. URBANA 
Resultado  Indeferido 
Justificativa a) Pós-Graduações não aceitas, já que ainda não concluídas. 

b) Tempo de Serviço – P. M. de Pimenteiras – Aceita apenas quanto ao ano de 
2014, já que 2013 é anterior à data da formatura. Pontuação 0,50.  
c) Tempo de Serviço – Gov. do Estado do Piauí – não considerada, pois anterior 
à data da formatura.  
d) Certificado de Participação de Curso – UFPI – não considerada pela carga 
horária abaixo das oitenta horas exigidas pelo Edital. 
e) Curso de Bacharelado em Administração – UFPI – não considerado por ser 
irrelevante ao cargo ou função a ser desempenhada. 
f) Certificados de participação em cursos – ABED – Dois cursos considerados. 
Pontuação 1,00. 
Pontuação final: 1,50 (Inalterada) 
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Candidato(a) Paula Feitosa de Araújo Moura (3.576) 

Cargo 161 - NUTRICIONISTA 
Resultado  DEFERIDO 
Justificativa Houve erro ou omissão na nota anteriormente publicada, entretanto, a nota 

correta já foi disponibilizada no resultado preliminar da prova de títulos. 
 

Candidato(a) Rodolfo Martins Dantas (3.573) 

Cargo 131 - FISIOTERAPEUTA NASF 
Resultado  Deferido 
Justificativa Houve erro ou omissão na nota anteriormente publicada, entretanto, a nota 

correta já foi disponibilizada no resultado preliminar da prova de títulos. 
 

Candidato(a) Lidiane de Carvalho Rocha (3.335) 

Cargo 190 - PROFESSOR DE PORTUGUÊS Z. RURAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica (área de interesse: 

educação) não foi aceita, já que não guarda relação direta com o cargo a ser 
desempenhada que, no caso, é Professor de Português. 

 

Candidato(a) Valéria Noronha de Oliveira (3.056) 

Cargo 131 - FISIOTERAPEUTA NASF 
Resultado  Indeferido 
Justificativa As comprovações de tempo de serviço não se somam para efeitos de 

comprovação. A primeira anotação comprova trabalho de 05/01/2015 a 
27/04/2015: totalizando 03 meses, ou seja, fração de ano, e, dessa forma, 
desprezada. A outra anotação comprova trabalho de 09/09/2013 a 
23/07/2014: totalizando 10 meses, ou seja, outra fração de ano e, assim, 
também desprezada. 

 

Candidato(a) Magno Silva Sousa (6.595) 

Cargo 187 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA Z. RURAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Especialização em Docência do Ensino Superior (área de interesse: educação) 

não foi aceita, já que não guarda relação direta com o cargo a ser desempenhada 
que, no caso, é Professor de Matemática.  

 

Candidato(a) Erica Martins Feitosa (2.924) 

Cargo 179 - PROFESSOR DE ENS. FUNDAMENTAL Z. RURAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa a) Tempo de Serviço – Prefeitura Municipal de Picos – Período Superior a 03 

anos. Pontuação 1,50 (máximo da categoria). 
b) Especialização em Docência do Ensino Superior (área de interesse: educação) 
não foi aceita, já que não guarda relação direta com o cargo a ser desempenhada 
que, no caso, é Professor de Ensino Fundamental. 
c) Participação em Cursos – 01 aceito. Pontuação: 0,50. 
Pontuação final: 2,00 (Inalterada) 
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Candidato(a) Divanilda Terezinha Bezerra (4.475) 

Cargo 111- ASSISTENTE SOCIAL NASF 
Resultado  Deferido 
Justificativa A recorrente reclama da aceitação de artigo científico da candidata Tereza 

Marta Alves Oliveira (5.852), sua concorrente no mesmo cargo. 
Acerca do tema, de acordo com as disposições editalícias, o artigo científico, 
para fins de ser considerado, precisa ter sido: 
a) apresentado em evento científico (seminário, congresso, simpósio); 
b) publicado em livros científicos da área; 
c) Publicado em revistas ou órgãos de imprensa (obviamente, periódicos de 
cunho científico); 
d) Publicações em anais de congressos, seminários, simpósios e afins e em 
revistas eletrônicas, desde que observado o disposto nos itens anteriores.  
Por certo, a publicação em páginas eletrônicas não científicas, ou seja, não 
especializadas na área e com o intuito de discussão acadêmica, não pode se 
prestar a pontuação. A publicação da candidata de inscrição 5.852 foi feita em 
um portal de notícias, o que foge das especificações do Edital. 
Desta forma, faz-se necessária a reformulação da nota da candidata reclamada 
pela recorrente para retirar a nota atribuída ao artigo científico da mesma. 
Pontuação final da candidata Tereza Marta Alves Oliveira (5.852): 2,50 
(Alterada). 

 

Candidato(a) Vanessa Nunes de Oliveira Silva (3.656) 

Cargo 190 - PROFESSOR DE PORTUGUÊS Z. RURAL 
Resultado  Deferido 
Justificativa Houve erro ou omissão na nota anteriormente publicada, entretanto, a nota 

correta já foi disponibilizada no resultado preliminar da prova de títulos. 
 

 

Candidato(a) Kelen Ranielle da Silva Almeida (7.030) 

Cargo 191 - PROFESSOR DE PORTUGUÊS Z. URBANA 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Atente para o que traz o item 6.5.1.A, do Edital: “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 e do seu 

respectivo histórico escolar, sob pena dos títulos não serem 

contabilizados”. 

No caso, a candidata tem data de colação de grau em 01/04/2011. Assim, 

somente a partir dessa data que os pontos poderiam ser considerados. A 

certidão de tempo de serviço juntada atesta trabalho na área como 

Professora de Português nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2016. O ano de 

2010 é anterior a data da formatura e, assim, não pontua. Já o ano de 2011 

é, em parte, anterior a data da formatura, mas como o Edital fala que não 

se contabiliza fração de tempo, esse ano também não é computado. Assim, 

a pontuação de tempo de serviço é de apenas 1,00, já que são considerados 

apenas os anos de 2012 e 2016. 
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Candidato(a) Alyson Barboza de Sousa (1.535) 

Cargo 180 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA Z. RURAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Atente para o que traz o item 6.5.1.A, do Edital: “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 e do seu 

respectivo histórico escolar, sob pena dos títulos não serem 

contabilizados”. 

No caso, a candidata tem data de colação de grau em 12/08/2016. Assim, 

somente a partir dessa data que os pontos poderiam ser considerados. 

Dessa forma, a “Declaração de Bolsista de Iniciação à Docência do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência”, de março/2014 

a agosto/2016, a Declaração de Bolsista de Iniciação Científica da 

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, de 

31/08/2016 a 31/07/2014, bem como a Declaração de Tempo de Serviço 

como Professor de Geografia nos anos de 2013, 2014 e 2015, todos estes 

não podem ser contabilizados por serem anteriores à data da colação de 

grau. 

 

Candidato(a) Rafaela Santos de Lima Ramos (3.441) 

Cargo 146 - MÉDICO PLANTONISTA SAMU 
Resultado  Deferido 
Justificativa Houve erro ou omissão na nota anteriormente publicada, entretanto, a nota 

correta já foi disponibilizada no resultado preliminar da prova de títulos. 
 

Candidato(a) LIDIA ARAUJO DOS MARTIRIOS MOURA FÉ ( 014) 

Cargo 167 - ODONTÓLOGO PSB 
Resultado  Deferido 
Justificativa Houve a omissão indevida da nota relativa ao tempo de serviço e a comprovação 

do Mestrado, fazendo jus ao acréscimo de 3,50.  Pontuação final da candidata 
7,50. 

 

 

Candidato(a) Cristiano Crisanto Lélis (3.027) 

Cargo 165 - ODONTÓLOGO ESP EM PERIODONTIA CEO 
Resultado  Deferido 
Justificativa O candidato recorrente questiona a pontuação atribuída ao concorrente Leonel 

Santiago de Amorim (1.537), entretano, ao analisar a pontuação deste, foi 
encontrado erro apenas na soma dos pontos, já que: 
a) Apresentação de artigo científico – 1,00. 
b) Participação em Cursos – 4 aceitos – 2,00. 
c) Tempo de Serviço – Pref. Mun. de Jaicós  - Cirurgião-Dentista Periodontista – 
Mais de 03 anos – Pontuação 1,50. 
d) Especialização em Periodontia – Aceito – 1,00. 
e) Especialização em Saúde da Familia – Aceito, por ser na área da saúde afim 
com o cargo conforme edital. 
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f) Especialização em Impantodentia – Aceito, por guardar relação direta na área 
específica a que o candidato concorre conforme se comprova em histórico 
apresentado. 
Total. 
Pontuação final do candidato Leonel Santiago de Amorim (5.852): 7,50 
(Alterada). 

 
Candidato(a) Leonel Santiago Amorim (1.537) 

Cargo 165 - ODONTÓLOGO ESP EM PERIODONTIA CEO 
Resultado  Deferido  Parcialmente 
Justificativa Especialização em área de interesse foi aceita, já que guarda relação direta com 

o cargo a ser desempenhada que, no caso, é ODONTOLOGO ESP EM 
PERIODONTIA CEO. A outra especialização não aceita pois ampla para se 
configurar na área da saúde. 
Pontuação final do candidato Leonel Santiago de Amorim (5.852): 7,50 
(Alterada). 

 
Candidato(a) Alciene Pacheco da Silva (1.498) 

Cargo 161 - NUTRICIONISTA 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Não há erro na pontuação da candidata. Na verdade, a mesma pontuou o valor 

máximo em todas as categorias enviadas. Ela tirou a seguinte pontuação: 
a) 02 Especializações aceitas – Pontuação 2,00. 
b) Mais de 04 participações em cursos aceitos – Pontuação: 2,00 (máxima na 
categoria) 
c) Artigo Científico aceito – 1,00 ponto. 
d) Tempo de serviço – não é na área a que concorre. 
Pontuação final: 5,00. 

 

Candidato(a) Danmy José dos Santos Sousa (3.641) 

Cargo 193 - PROFESSOR INFANTIL Z. RURAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Especialização em Docência do Ensino Superior (área de interesse: educação na 

área acadêmica) não foi aceita, já que não guarda relação direta com o cargo a 
ser desempenhada que, no caso, é Professor de Educação Infantil, que, 
obviamente, não dá aulas em Cursos de Nível Superior. 

 

Candidato(a) Ionara Holanda de Moura (3.124) 

Cargo 124 - ENFERMEIRO ESF 
Resultado  Deferido 
Justificativa O curso de Mestrado em Ciências e Saúde foi indevidamente não contabilizado, 

a despeito de obedecer todas as exigências editalícias. 
Pontuação final: 6,50 (Alterada). 
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Candidato(a) Maria Nayane Batista de Sousa (6.232) 

Cargo 174 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS – Z. URBANA 
Resultado  Deferido 
Justificativa Houve omissão indevida dos títulos de Pós-Graduação de Gestão Ambiental e da 

apresentação de artigo científico. O descritivo da nota segue abaixo: 
a)Pós-graduação em Ecologia – UFPI – Aceito, Pontuação 1,00. 
b)Pós-graduação em Gestão e Educação Ambiental – UESPI – Aceito. Pontuação 
1,00. (Não havia sido contabilizada) 
c) Declaração de apresentação de artigo científico na Universidade Aberta do 
Piauí – Aceito: 1,00. (Não havia sido contabilizada). 
d) Cursos Aceitos – ANA e outros – Mais de Quatro Aceitos – 2,00 (pontuação 
máxima na categoria). 
e) Curso de Técnico em Meio Ambiente – IFPI – Não aceito pois não se adequa 
em nenhuma das categorias previstas no Edital e não é dentro da área específica 
(Professor de Ciências). 
f) Certidão de Tempo de Serviço – Prefeitura Municipal de Picos – Não aceito, 
pois o documento comprova serviço no cargo de “Educadora Ambiental” e não 
na função a ser desenvolvida no concurso, qual seja, a de Professor de Ciências. 
Pontuação final: 5,00 (Alterada). 

 

Candidato(a) Fernanda Silva Sá (6.299) 

Cargo 110 - ASSISTENTE SOCIAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Não há na Edital previsão alguma que “só é válido o envio de apenas uma pós-

graduação”. Na verdade, há justamente, o contrário, já que a pós-graduação vale 
1,00 e o total de pontos que se pode alcançar na categoria é Máxima 5,50. Assim, 
poderia sim o candidato ter enviado mais de um título de pós-graduação. O 
envio é ilimitado, cabendo limitação apenas quanto à pontuação máxima 
naquela categoria.  

 

Candidato(a) Izoneide Carvalho e Silva (4.996) 

Cargo 193 - PROFESSOR INFANTIL Z. RURAL 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Especialização em Gestão Pública (área de interesse: administração) não foi 

aceita, já que não guarda relação direta com o cargo a ser desempenhada que, 
no caso, é Professor de Educação Infantil.  

 

Candidato(a) Felipe Lucena de Sousa 

Cargo 126 – ENGENHEIRO AGRONOMO 
Resultado  Indeferido 
Justificativa A comprovação de serviço como “professor educador” para jovens agricultores 

não foi considerado por não ser no exato cargo para o qual o candidato está 
concorrendo, nos termos do item 6.5.6.1.A. 
 

 

Candidato(a) Naiany Lima Rocha 

Cargo 124 – ENFERMEIRO ESF 
Resultado  Indeferido 
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Justificativa Para fins de comprovação de tempo de serviço, o que conta, nos termos do 

Edital, não é o que consta no Currículo Lattes, mas sim, o que o concorrente 
conseguir comprovar na forma disposta a todos. No caso deste cargo, todos os 
candidatos que pontuaram em tempo de serviço comprovaram de forma hábil 
o exercício da profissão em Programas de Saúde da Família, que é o exato cargo 
para o qual estão concorrendo, pontuando, portanto, de forma devida. 
 

 

Candidato(a) Maria Ivoneide Fontes Maia 

Cargo 176 – Professor de Educação Física Zona Rural 
Resultado  Indeferido 
Justificativa Por conta da modificação nos critérios de correção, todos os títulos foram 

reavaliados, de forma que a candidata faz jus à nota: (a) Participação em Cursos: 
1,50 e (b) Comprovação de Tempo de Serviço: 0,50 (já que só um ano e frações, 
sendo que estas não podem ser computadas). Não há erro, portanto, na nota da 
candidata que totaliza 2,00. 

 

Candidato(a) Thiago de Sousa Araújo 

Cargo 127 – Engenheiro Civil 
Resultado  Indeferido 
Justificativa O tempo de serviço foi devidamente contabilizado, não havendo erro, já que, nos 

termos do Edital, a comprovação de tempo de serviço quando o empregador é 
pessoa jurídica de direito privado, dá-se apenas por assinatura na CTPS, não 
havendo hipótese de aceitação da tempo de serviço com mera declaração de 
proprietário. 

 


