
ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
Seriedade, compromisso e competência 

 
 
 
 
 

 

 
  

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA –TO 
RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS 

PROVAS DE TÍTULOS 
 

 
 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Formoso 

do Araguaia-TO DIVULGA o resultado dos recursos impetrados contra resultado preliminar das 

provas de títulos. 

 

 
RECURSO 01 

CANDIDATO Nivalda Costa Santos Lima 
 CARGO Professor P II – Língua Portuguesa 
RESULTADO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA De acordo com o item 6.5.1.A – 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.  A candidata formou-se em 29 de maio de 2015, sendo portanto 
computado o ano letivo de 2016 como experiência profissional. 

 
RECURSO 02 

CANDIDATO Paulo Henrique de Araujo Pereira 
 CARGO Professor P II – Matemática 
RESULTADO DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Foi indevidamente omitida a notado candidato, que apresentou uma especialização 

em matemática e comprovou 1 ano de serviço após a sua Graduação, NOVA NOTA: 
2,25. 

 
RECURSO 03 

CANDIDATO Ismaete Maria de Sousa Cunha 
 CARGO Professor P II – Língua Matemática 
RESULTADO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Não há nenhuma documentação referente a títulos entregue por parte da referida 

candidata. 
 
 
RECURSO 04 

CANDIDATO Agda Maria de Araujo Marinho 
 CARGO Professor de Educação Física 
RESULTADO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA De acordo com o item 6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo será 

mediante apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público de regime 
estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de entrada e de saída, 
cargo ou função desempenhada, e seja assinada por autoridade competente, com 
timbre e carimbo do órgão. Portanto Contrato de Prestação de Serviço não é aceito 
como comprovação de Tempo de Serviço. Por conta disto a candidata contabilizou 
apenas 2 anos de tempo de serviço. 
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RECURSO 05 
CANDIDATO Janete de Sousa Martins Miranda 
 CARGO Professor P II – Língua Portuguesa 
RESULTADO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA De acordo como item 6.4.A 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, portanto, Educação em Direitos 
Humanos não é válida. A função de tutor presencial não foi aceita para contabilizar 
tempo de serviço uma vez que busca-se declarações e certidões no cargo para o 
qual está concorrendo. 

 
RECURSO 06 

CANDIDATO Eder Castabheira da Silva 
 CARGO Professor  de Educação Física 
RESULTADO DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Em grau de recurso fazendo a revisão de todas as pontuações dos candidatos sobre 

tempo de serviço, acatamos os recursos daqueles que comprovaram segundo os 
termos do edital,  Comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante 
apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público de regime estatutário: 
Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de entrada e de saída, cargo ou 
função desempenhada, e seja assinada por autoridade competente, com timbre e 
carimbo do órgão, exercer a função de PROFESSOR, modificando a nota dos 
candidatos: 
Eder Castabheira da Silva – nova nota : 6,0 
Adelita Figueredo Araujo – nova nota: 2,5  
Silmara Ferreira Brito – nota nota: 2,5 
Cristinao Carvalho da Silva – nova nota : 2,75 
Leandro Barros Mihomens – nova nota: 4,25 
Carloenes Rodrigues Miranda – nova nota: 3,75 
Aretuza Aires Freitas - nova nota: 2,75 
Fernanda Ferreira dos Reis – nova nota: 1,5 
Cleidson Rodrigues da Silva – nova nota : 1,0 
Gezielly Priscilla Silva Santos – nova nota : 3,25 

 
RECURSO 07 

CANDIDATO Carloenes Rodrigues Miranda 
 CARGO Professor  de Lingua Portuguesa 
RESULTADO DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Em grau de recurso fazendo a revisão de todas as pontuações dos candidatos sobre 

tempo de serviço, acatamos os recursos daqueles que comprovaram segundo os 
termos do edital,  Comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante 
apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público de regime estatutário: 
Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de entrada e de saída, cargo ou 
função desempenhada, e seja assinada por autoridade competente, com timbre e 
carimbo do órgão, exercer a função de PROFESSOR, modificando a nota dos 
candidatos: 
Eder Castabheira da Silva – nova nota : 6,0 
Adelita Figueredo Araujo – nova nota: 2,5  
Silmara Ferreira Brito – nota nota: 2,5 
Cristinao Carvalho da Silva – nova nota : 2,75 
Leandro Barros Mihomens – nova nota: 4,25 
Carloenes Rodrigues Miranda – nova nota: 3,75 
Aretuza Aires Freitas - nova nota: 2,75 
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Fernanda Ferreira dos Reis – nova nota: 1,5 
Cleidson Rodrigues da Silva – nova nota : 1,0 
Gezielly Priscilla Silva Santos – nova nota : 3,25 

 
RECURSO 08 

CANDIDATO Leandro Barros Milhomens 
 CARGO Professor  de Lingua Portuguesa 
RESULTADO DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Em grau de recurso fazendo a revisão de todas as pontuações dos candidatos sobre 

tempo de serviço, acatamos os recursos daqueles que comprovaram segundo os 
termos do edital,  Comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante 
apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público de regime estatutário: 
Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de entrada e de saída, cargo ou 
função desempenhada, e seja assinada por autoridade competente, com timbre e 
carimbo do órgão, exercer a função de PROFESSOR, modificando a nota dos 
candidatos: 
Eder Castabheira da Silva – nova nota : 6,0 
Adelita Figueredo Araujo – nova nota: 2,5  
Silmara Ferreira Brito – nota nota: 2,5 
Cristinao Carvalho da Silva – nova nota : 2,75 
Leandro Barros Mihomens – nova nota: 4,25 
Carloenes Rodrigues Miranda – nova nota: 3,75 
Aretuza Aires Freitas - nova nota: 2,75 
Fernanda Ferreira dos Reis – nova nota: 1,5 
Cleidson Rodrigues da Silva – nova nota : 1,0 
Gezielly Priscilla Silva Santos – nova nota : 3,25 

 
RECURSO 09 

CANDIDATO Cristinao Caralho da Silva 
 CARGO Professor  de Lingua Portuguesa 
RESULTADO DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Em grau de recurso fazendo a revisão de todas as pontuações dos candidatos sobre 

tempo de serviço, acatamos os recursos daqueles que comprovaram segundo os 
termos do edital,  Comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante 
apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público de regime estatutário: 
Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de entrada e de saída, cargo ou 
função desempenhada, e seja assinada por autoridade competente, com timbre e 
carimbo do órgão, exercer a função de PROFESSOR, modificando a nota dos 
candidatos: 
Eder Castabheira da Silva – nova nota : 6,0 
Adelita Figueredo Araujo – nova nota: 2,5  
Silmara Ferreira Brito – nota nota: 2,5 
Cristinao Carvalho da Silva – nova nota : 2,75 
Leandro Barros Mihomens – nova nota: 4,25 
Carloenes Rodrigues Miranda – nova nota: 3,75 
Aretuza Aires Freitas - nova nota: 2,75 
Fernanda Ferreira dos Reis – nova nota: 1,5 
Cleidson Rodrigues da Silva – nova nota : 1,0 
Gezielly Priscilla Silva Santos – nova nota : 3,25 
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RECURSO 10 
CANDIDATO Silmara Ferreira Brito 
 CARGO Professor  de Matemática 
RESULTADO DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Em grau de recurso fazendo a revisão de todas as pontuações dos candidatos sobre 

tempo de serviço, acatamos os recursos daqueles que comprovaram segundo os 
termos do edital,  Comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante 
apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público de regime estatutário: 
Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de entrada e de saída, cargo ou 
função desempenhada, e seja assinada por autoridade competente, com timbre e 
carimbo do órgão, exercer a função de PROFESSOR, modificando a nota dos 
candidatos: 
Eder Castabheira da Silva – nova nota : 6,0 
Adelita Figueredo Araujo – nova nota: 2,5  
Silmara Ferreira Brito – nota nota: 2,5 
Cristinao Carvalho da Silva – nova nota : 2,75 
Leandro Barros Mihomens – nova nota: 4,25 
Carloenes Rodrigues Miranda – nova nota: 3,75 
Aretuza Aires Freitas - nova nota: 2,75 
Fernanda Ferreira dos Reis – nova nota: 1,5 
Cleidson Rodrigues da Silva – nova nota : 1,0 
Gezielly Priscilla Silva Santos – nova nota : 3,25 

 
RECURSO 11 

CANDIDATO Adelita Figueiredo Araujo 
 CARGO Professor  de Lingua Portuguesa 
RESULTADO DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Em grau de recurso fazendo a revisão de todas as pontuações dos candidatos 

sobre tempo de serviço, acatamos os recursos daqueles que comprovaram 
segundo os termos do edital,  Comprovação do tempo de serviço no cargo será 
mediante apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público de regime 
estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de entrada e de saída, 
cargo ou função desempenhada, e seja assinada por autoridade competente, com 
timbre e carimbo do órgão, exercer a função de PROFESSOR, modificando a nota 
dos candidatos: 
Eder Castabheira da Silva – nova nota : 6,0 
Adelita Figueredo Araujo – nova nota: 2,5  
Silmara Ferreira Brito – nota nota: 2,5 
Cristinao Carvalho da Silva – nova nota : 2,75 
Leandro Barros Mihomens – nova nota: 4,25 
Carloenes Rodrigues Miranda – nova nota: 3,75 
Aretuza Aires Freitas - nova nota: 2,75 
Fernanda Ferreira dos Reis – nova nota: 1,5 
Cleidson Rodrigues da Silva – nova nota : 1,0 
Gezielly Priscilla Silva Santos – nova nota : 3,25 

 
 

Teresina, 20 de setembro de 2017 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

 
 
 
  


