
 

 
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIAMÃO/RS 

Justificativas Para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares da Prova de Títulos 
 

RESULTADO DOS RECURSOS 

PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO: 

Candidato de Inscrição: 27213998164. 

Conforme Edital de Abertura, item 7.19, todo e qualquer certificado de título em língua estrangeira somente será 
aceito se acompanhado da tradução por Tradutor Público Juramentado (tradução original), e, no caso de Graduação 
e Pós-Graduação, da revalidação de acordo com a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Portanto apenas foram considerados os seguintes títulos: “Oficina – marcas del legado hispárico 
em la cuidad de Rio de Janeiro”, “ Curso interuniversitário de atualização de Professores de Espanhol”, “XII-
Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol” e “Especialização em Formação de Professores de Português 
para estrangeiros”. 

 

RECURSOS INDEFERIDOS: 

Candidato de Inscrição: 27213948470 

Apenas foram considerados os títulos que foram apresentados em participação de cursos e palestras, conforme 
estabelece o Anexo II. Não há previsão no Edital de Abertura de pontuação na experiência profissional. Conforme 
Edital de Abertura, item 7.14 os documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com os critérios 
estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão avaliados. 

 

Candidato de Inscrição: 27212977346 

Conforme item 7.13, os títulos serão avaliados conforme previsto no Anexo III deste Edital. Não há previsão no Edital 
de Abertura de pontuação na experiência profissional.  

Conforme Edital de Abertura, item 7.14 os documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão avaliados. 

 

Candidato de Inscrição: 27211952166 

Conforme Edital de Abertura, item 7.11, não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido ou em desacordo com 
o previsto neste Edital. O período para entrega dos títulos foi de 15 a 16/01/2014. A data de postagem do 
encaminhamento dos títulos, conforme carimbo dos correios, foi em 14/01/2014. 

 

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2014. 

 

Comissão de Desenvolvimento Institucional e Tecnológico - Concursos.  

 


