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RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TITULOS 

  

 

 

NOME :  BRENDON MAGALHÃES DA SILVA COSTA 

CARGO:  PROFESSOR DE CIÊNCIAS  

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A pontuação na nota de pós graduação está condicionada a conclusão da mesma,  
facultativo a apresentação do diploma de conclusão está a declaração  mas ao 
apresenta-la, não poderá deixar dúvidas sobre a conclusão, inclusive 
apresentando o trabalho de conclusão do curso, a declaração do candidato diz 
que : o aluno encontra-se regularmente matriculado, aguardando a defesa do 
trabalho de conclusão do mesmo.  

 

 

NOME :  REJANE FERNANDES FARIAS COSTA 

CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A pontuação na nota de pós graduação está condicionada a conclusão da mesma,  
facultativo a apresentação do diploma de conclusão está a declaração  mas ao 
apresenta-la, não poderá deixar dúvidas sobre a conclusão, inclusive 
apresentando o trabalho de conclusão do curso, a declaração do candidato diz 
que : o aluno encontra-se regularmente matriculado, aguardando a defesa do 
trabalho de conclusão do mesmo. 

 

 

 NOME :  LUZENI FERREIRA DA CRUZ SILVA 

CARGO:  PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

RESULTADO:  DEFERIDO O PEDIDO DE REVISÃO DA NOTA DE CANDIDATO  

JUSTITIFCATIVA:  A Candidata solicitou a revisão de nota do candidato JORINALDO ALVES DE 
BARROS, tendo este pedido deferido, o candidato apresentou :  
01 - Diploma de Habilitação para Magistério, com conclusão em 1994 e 
correspondente Histórico escolar . 
02 – Diploma e respectivo histórico escolar da especialização em Supervisão 
Escolar. 
03- Diploma e respectivo histórico escolar da especialização em Gestão Escolar. 
04- Certidão de Tempo de Serviço na Prefeitura de Pastos Bons de 1998 a 2018 ,  
no cargo de Professor do Ensino Fundamental.  
Possuindo portanto , a pontuação a ele atribuída no resultado preliminar: 4,5. 

 

NOME :  KEILA FERNANDES DO PRADO MARTINS 

CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A nota da candidata esta em conformidade com a documentação apresentada, 
02 pós graduações e 02 anos letivos trabalhados. Precisaria ter citado 
nominalmente a duvida em relação a nota de qualquer candidato que seria 
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apresentado a pontuação, em conformidade omo os demais. Não há todavia a 
possibilidade de receber documentação apresentada posteriormente, 

 

NOME :  RITA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA 

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESULTADO:  DEFERIDO O PEDIDO DE REVISÃO DA NOTA DE CANDIDATO 

JUSTITIFCATIVA:  A candidata solicitou a revisão de nota da candidata DAYANA RAKEL CORREA 
SOUZA, tendo este pedido deferido, a candidata apresentou : 
01- Diploma de Licenciatura em Pedagogia, com conclusão em 2013 e 

correspondente Histórico escolar . 
02- Diploma e respectivo histórico escolar da especialização em Psicologia da 

Educação 
03- Diploma e respectivo histórico escolar da especialização em Coordenação 

Pedagógica 
04- Certidão de Tempo de Serviço na Prefeitura de Paraibano (RETIFICADO) de 

2017 e 2018 ,  no cargo de Professor do Ensino Fundamental. 
Possuindo portanto , a pontuação a ele atribuída no resultado preliminar: 4,5 

 

NOME :  CARLEANE DOS SANTOS VIEIRA  

CARGO:  PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  De Acordo com a certidão de conclusão do curso Normal em Nível Médio , aceito 
para este cargo, foi indevidamente omitida a nota de tempo de serviço da 
candidata; Nova nota : 2,0 
Conclusão do Curso Normal em Nível Médio em 2008,na certidão apresentada 
pontuaremos apenas os que configuram anos letivos trabalhados, portanto o 
ano letivo de 2016 e ano letivo de 2017, visto isso, a candidata faz jus a 1,0 a 
mais na sua nota. 

 

NOME :  JEAN CARLOS SANTANA SOUSA  

CARGO:  PROFESSOR DE HISTÓRIA 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de pós graduação do candidato , a declaração 
apresentada pelo candidato deixa claro que o candidato concluiu integralmente 
a grade do curso  . Nova nota: 3,0 

 


