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JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

A Comissão de Seleção Simplificada de Pessoal devidamente constituída pela Portaria n° 

036/2019, os respectivos membros se reuniram em 20 de fevereiro de 2019 para análise dos 

recursos interpostos pelos seguintes candidatos:  

 

• PROTOCOLO 001 - CANDIDATA MARIA JOSIANE DE OLIVEIRA 

MENEZES  

 

RAZÕES DE RECURSOS: Aduz a candidata que houve erro de pontuação em sua análise 

curricular, quando atribuiu a nota 3,5 (três vírgula cinco), uma vez que tem 9 (nove) anos de 

experiência que equivale a 5 (cinco) pontos, acrescido a sua escolaridade de nível fundamental 

incompleto chegaria a sua pontuação de 6,5.  

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO: em primeiro momento é verificado que a 

candidata concorreu para o cargo de Merendeira, portanto, juntou para sua comprovação de 

experiência profissional declarações do Município de Calçado. Esta Comissão no âmbito de suas 

prorrogativas funcionais bem diligenciou junto ao Departamento de Pessoal do Município e assim 

foi verificado que no lapso temporal do qual afirma ter laborado na função de Merendeira, a mesma 

fora contratada pelo Município para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Educacionais. Logo, 

improcede as informações trazidas que comprovam a sua experiência profissional, ao mesmo 

tempo, que a Comissão firma o entendimento de que seja enviada para Secretaria de Educação do 

Município para apuração dos fatos supostamente ilegais no tocante a emissão de declarações 

inverídicas para abertura de procedimento disciplinar, se entender necessário, ao tempo ainda que 

nega provimento ao presente recurso e determina a desclassificação da candidata vez que a mesma 

não atinge a pontuação mínima exigida. 
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• PROTOCOLO 002 - CANDIDATO JOSÉ DE LIMA SILVA 

 

RAZÕES DE RECURSOS: Aduz o candidato que não foi convocado para o cargo 

pretendido e tem experiência.  

 

ANÁLISE DE RAZÕES DO RECURSO: o candidato concorreu ao cargo de Gari, para 

tanto, era necessário que juntasse a comprovação da experiência profissional para o cargo citado. 

Pois bem, o mesmo não apresentou a sua experiência profissional ao cargo, desta feita, mantém a 

decisão da desclassificação do candidato por não atingir pontuação mínima negado provimento ao 

recurso. 

 

• PROTOCOLO 003 - CANDIDATA LAUDICEIA LIMA MACHADO 

 

RAZÕES DE RECURSOS: Aduz a candidata que não foi classificada apesar de ter várias 

experiências profissionais e mesmo com as aludidas não foi selecionada para nenhum cargo.  

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO: a candidata concorreu ao cargo de 

Merendeira, para tanto, era necessário que juntasse a comprovação da experiência profissional para 

o cargo de Merendeira. Porém, a mesma não apresentou a sua experiência profissional ao cargo. 

Desta feita, mantém a decisão da desclassificação da candidata por não atingir pontuação mínima, 

assim, negado provimento ao recurso. 

 

• PROTOCOLO 004 CANDIDATA SILVANA DA SILVA BARBOSA 

 

RAZÕES DE RECURSO: Aduz a candidata que não foi classificada e tem experiência. 

 

 DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSOS: a candidata concorreu ao cargo de 

Merendeira, para tanto, era necessário que juntasse a comprovação da experiência profissional para 

o cargo de Merendeira. A candidata não apresentou a sua experiência profissional ao cargo. Desta 

forma, mantém a decisão da desclassificação da candidata por não atingir pontuação mínima, 

negado provimento ao recurso. 
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• PROTOCOLO 005 CANDIDATA ERIKA VIEIRA ARAÚJO LIRA 

 

RAZÕES DO RECURSO: Aduz a candidata que houve um erro na computação da nota 

final, uma vez que foi atribuída uma nota divergente à documentação apresentada e ainda em 

sintonia da tabela I do Edital de Seleção. alega que tem a nota de 9,5.  

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO: A candidata concorreu ao cargo de 

Professor Ensino Fundamental II Língua Portuguesa, sendo inicialmente atribuída a mesma pela 

Comissão a nota 7,0 ficando então na 9° (nona) colocação. Em apurada análise, as razões de 

recursos manejadas pela candidata é procedente em parte os seus argumentos assim sendo a 

comissão reavaliou o seu currículo e bem atribuiu a nota 7,5 posto que conforme está especificado 

no Edital de Seleção, Tabela I, a pontuação máxima que se pode chegar o candidato pode alcançar é 

a nota 8,5 vez que na avaliação curricular conforme o item 5.1.3 do edital é taxativo na seguinte 

definição ( na avaliação curricular, somente serão considerados os cursos e experiências 

profissionais que tiveram correlação com o cargo, cada candidato poderá apresentar exclusivamente 

01 (um) titulo para cada cargo ao qual o mesmo estiver concorrendo. na possibilidade de mais de 

um titulo ser entregue, será considerado exclusivamente a maior pontuação ) assim sendo é dado 

provimento de forma parcial ao presente recurso no sentido de considerar a nota da candidata em 

7,5 passando então da 9° (nona) classificação para o 6° (sexto) lugar. 

 

• PROTOCOLO 006 CANDIDATA CLÉCIA CAETANO DOS SANTOS 

 

RAZÕES DE RECURSOS: aduz a candidata que não foi classificada e tem experiência. 

 

DA ANALISE DAS RAZÕES DE RECURSOS: a candidata concorreu ao cargo de 

merendeira, para tanto, era necessário que juntasse a comprovação da experiência profissional para 

o cargo de que fez a inscrição. A candidata não apresentou a sua experiência profissional ao cargo, 

desta feita, mantém a decisão da desclassificação da candidata por não atingir pontuação mínima, 

negado provimento ao recurso. 

 

• PROTOCOLO 007 CANDIDATA DENISE NASCIMENTO NERI 
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RAZÕES DE RECURSOS: Aduz a candidata que tem que ser avaliado o tempo de serviço 

e a graduação do ensino superior, uma vez que encontra-se erros na soma de pontos atribuído a 

mesma. 

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSOS: a candidata concorreu ao cargo de 

Professora do Ensino Fundamental I e Educação Infantil, sendo atribuída pela Comissão a nota de 

6,5. Em apurada análise da documentação acostada pela candidata no momento de sua inscrição, 

bem como os argumentos levantados em seu recurso a de ser feita a seguinte avaliação: inicialmente 

é visível que os documentos que comprovam a sua experiência profissional estão revestido de 

imprecisão e sobretudo divergem do currículo ora apresentado deixando margem para 

apresentações diversas, levando então esta Comissão de que a aludida candidata não consegue 

comprovar de forma precisa e objetiva dentro dos critérios estabelecidos pelo Edital de Seleção 

Simplificada a sua experiência profissional.  

Portanto de forma unânime esta Comissão firma entendimento de não conhecer a 

experiência profissional da candidata ora concorrente. por outro lado, a de ser corrigido a pontuação 

a cerca de sua graduação considerando então a pontuação atribuída a mesma de 2,0.  

Desta feita, considera que a candidata esta desclassificada por não atingir a pontuação 

mínima para o cargo. em um segundo a de se notar que a argumentação ora esbossada no recurso 

pela candidata é por demais genérica não sendo precisa em textualizar os desencontros os erros na 

soma dos pontos. Feito estes esclarecimentos se chega a conclusão na qual de negar provimento ao 

presente recurso determinando a desclassificação da candidata por não alcançar a nota mínima 

exigida. 

 

• PROTOCOLO 008 CANDIDATA JOSÉ ADGLEISON DO NASCIMENTO 

FRANÇA 

 

RAZÕES DE RECURSOS: Aduz o candidato que não foi classificado perseguindo a razão 

da motivação de sua não classificação. 

 

DA ANALISE DAS RAZÕES DE RECURSOS: o candidato concorreu ao cargo de 

Operador De Máquina Retroescavadeira, para tanto, era necessário que juntasse a comprovação da 
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experiência profissional para o cargo de Operador De Máquina Retroescavadeira. Porém não foi 

apresentado a sua experiência profissional ao cargo, desta feita, mantém a decisão da 

desclassificação do candidato por não atingir pontuação mínima negado provimento ao recurso. 

  

• PROTOCOLO 009 CANDIDATA MARIA MADALENA ALVES DA SILVA DE 

MELO 

 

RAZÕES DE RECURSOS: Aduz a candidata que não foi computado em sua nota os cinco 

anos de experiência na área comprovadamente com as declarações  apresentadas no ato da inscrição 

bem como o seu currículo profissional. 

 

DA ANALISE DAS RAZÕES DE RECURSOS: a candidata concorreu ao cargo de Professor 

para o Ensino Fundamental I e Educação Infantil, sendo atribuído a mesma a nota de 4,5. Em 

apurada análise a documentação apresentada pela candidata a de se notar que não assiste razão a 

seus argumentos, uma vez que os 05 (cinco)  anos que a mesma afirma ter experiência profissional 

na área,  trata-se, na verdade, de menos de 36 meses de experiência de serviço prestado como 

Professor I, sendo considerado prejudicadas as outras declarações, pelo fato de nada se referir ao 

exercício do cargo de professor, mas apenas como estagiária e na função de apoio.  

Desta feita, se mantém a decisão anterior de se manter a nota da candidata 4,5 negado 

provimento ao recurso. 

 

 

• PROTOCOLO 010 CANDIDATA RITA PATRÍCIA DA SILVA JUSTINO  

 

RAZÕES DE RECURSOS: Aduz a candidata que não foi computado em sua nota inferior aos 

seus anos de experiência e grau de escolaridade conforme tabelas descritas no Edital de Seleção 

para o cargo de Professor do Ensino Fundamental I e Educação Infantil. 

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSOS: A candidata concorreu ao cargo de 

Professor Ensino Fundamental I e Educação Infantil, sendo inicialmente atribuída a mesma pela 

Comissão a nota 4,0 ficando então na 96° (nonagésima sexta) colocação. Em aprimorada análise, as 

razões de recursos dirigidas pela candidata são procedentes, os seus argumentos assim sendo a 
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comissão reavaliou o seu currículo e bem atribuiu a nota 7,5  posto que conforme está especificado 

no Edital de Seleção, Tabela I, a pontuação máxima que se pode chegar o candidato pode alcançar é 

a nota 8,5 vez que na avaliação curricular conforme o item 5.1.3 do edital é taxativo na seguinte 

definição (na avaliação curricular, somente serão considerados os cursos e experiências 

profissionais que tiveram correlação com o cargo, cada candidato poderá apresentar exclusivamente 

01 (um) titulo para cada cargo ao qual o mesmo estiver concorrendo. na possibilidade de mais de 

um titulo ser entregue, será considerado exclusivamente a maior pontuação ) assim sendo é dado 

provimento de forma integral ao presente recurso no sentido de considerar a nota da candidata em 

7,5 passando então da 96° (nonagésima sexta) classificação para o 26° (vigésimo sexto) lugar. 

 

 

• PROTOCOLO 011 CANDIDATA MARTA CIBELE ARAÚJO DE MELO 

 

RAZÕES DE RECURSOS: aduz a candidata que não foi classificada e tem experiência. 

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSOS: a candidata concorreu ao cargo de 

Merendeira, para tanto, era necessário que juntasse a comprovação da experiência profissional para 

o cargo de que fez a inscrição. Após uma minuciosa análise, o requerimento da candidata foi 

procedente, pelo fato de ter apresentado a sua experiência profissional ao cargo, desta feita, a 

candidata para a colocação 58°, por ter adquirido a nota 4,0. 

 

 

• PROTOCOLO 012 CANDIDATA VALERIA VANDA LIMA GAMA  

 

RAZÕES DE RECURSOS: Aduz a candidata que não foi classificada e tem experiência e 

escolaridade. 

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSOS: a candidata concorreu ao cargo de 

Merendeira, para tanto, era necessário que juntasse a comprovação da experiência profissional para 

o cargo de que fez a inscrição. Após uma minuciosa análise do seu currículo, o requerimento da 

candidata foi procedente, pelo fato de ter apresentado a sua experiência profissional ao cargo e 

escolaridade, desta feita, a candidata para a colocação 38°, por ter adquirido a nota 4,5. 
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• PROTOCOLO 013 CANDIDATA JOSÉ WELITON SILVA AMORIM  

 

RAZÕES DE RECURSOS: Aduz o candidato que não foi classificado e tem experiência e 

escolaridade. 

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSOS: o candidato concorreu ao cargo de 

Merendeiro, para tanto, era necessário que juntasse a comprovação da experiência profissional para 

o cargo de que fez a inscrição. Após uma segunda análise do seu currículo, o requerimento do 

candidato foi  aceito, pelo fato de ter apresentado a sua experiência profissional ao cargo e 

escolaridade, desta feita, o candidato para a colocação 60°, por ter adquirido a nota 3,5. 

 

Calçado, 20 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Fellipe Elias Barros Macena 

Secretário de Administração e Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 


