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Edital de abertura nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA 

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS 
 

                   

NOME  MARINETE LIMA DE ANDRADE DOS SANTOS 

CARGO PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

SOLICITAÇÃO INDEFERIDA 

JUSTIFICATIVA De acordo com o anexo do edital, a pós graduação será pontuada apenas quando 

concluida, conforme declaração apresentada pela candidata a pós graduação está em 

fase de conclusão, aguardando apresentação do TCC. 

 

NOME  RENATO PIRES ALVES 

CARGO PROFESSOR PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

SOLICITAÇÃO INDEFERIDA 

JUSTIFICATIVA O(A) candidato(a) não apresentou o diploma exigido para o cargo, de acordo com o 

anexo II deste edital, não pontuando portanto os demais títulos apresntados, uma 

vez que o pré requisito para a análise dos títulos é o diploma. Com a formação 

pedagogica poderá o candidato assumir o cargo porém não há pontuação na prova 

de títulos que fica vinculada ao requisito do edital. 

 

NOME  ADOLAN LEDA DOS SANTOS 

CARGO PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

SOLICITAÇÃO INDEFERIDA 

JUSTIFICATIVA O(A) candidato(a) não apresentou o diploma exigido para o cargo, de acordo com o 

anexo II deste edital, não pontuando portanto os demais títulos apresntados, uma vez 

que o pré requisito para a análise dos títulos é o diploma. Com a formação pedagogica 

poderá o candidato assumir o cargo porém não há pontuação na prova de títulos que 

fica vinculada ao requisito do edital. 

 

NOME  ANA KÁTIA DOS SANTOS MIRANDA 

CARGO PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

SOLICITAÇÃO INDEFERIDA 

JUSTIFICATIVA O(A) candidato(a) não apresentou o diploma exigido para o cargo, de acordo com o 

anexo II deste edital, não pontuando portanto os demais títulos apresntados, uma vez 

que o pré requisite para a análiso dos títulos é o diploma. Com a formação pedagogica 

poderá o candidato assumir o cargo porém não há pontuação na prova de títulos que 

fica vinculada ao requisito do edital. 

 

NOME  ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA 

CARGO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

SOLICITAÇÃO DEFERIDA 

JUSTIFICATIVA Foi indevidamente omitida a nota de Tempo de Serviço do candidato, que apresentou 

declaração de Tempo de Serviço como funcionário efetivo do Estado do Maranhão 

desde 2010; Nota nota: 6,0 

 

NOME  LUANA LEAL AQUINO 

CARGO PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

SOLICITAÇÃO INDEFERIDA 
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JUSTIFICATIVA A pontuação em relação a nota de títulos é de acordo com o diploma requisito ao 

cargo, o outro diploma apresentado não é levado em consideração para pontuação 

dos títulos, a nota atribuida ao candidato é de acordo com a pós graduação 

apresentada. 

 

NOME  HERBENIA PEREIRA CÂMARA 

CARGO PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

SOLICITAÇÃO INDEFERIDA 

JUSTIFICATIVA Na declaração apresentada pela candidata, a mesma concluiu o magistério em 

2018, não possuindo portanto ano letivo trabalhado. Se a data está incorreta, não 

há como em momento posterior, aceitar recebimento de documentação deveria 

haver o histórico escolar correspondente para retificar o erro da declaração. 

 

 


