
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DA PROVA DE TÍTULOS

PROTOCOLO 30207089843-3. RECURSO INDEFERIDO. Não haverá novo prazo para
entrega de títulos.

PROTOCOLO 30207089833-5. RECURSO INDEFERIDO. A resposta ao primeiro recurso
encontra-se na lista de justificativa para manutenção/alteração de notas de títulos com o
protocolo nº 30207088103-3. O título da página 4 não foi considerado, pois refere-se a
participação da organização do curso, o que está em desacordo com o item 7.17.1 “Os títulos
mencionados no item 6.17 só serão pontuados se o candidato tiver participado como
ouvinte/aluno/participante/palestrante/apresentação de trabalho ou participação de projetos”.
Conforme notas oficiais divulgadas, a candidata obteve, após recurso realizado em 21/01/2015,
sua nota aumentada no item 4 de 2,5 para 3,5.

PROTOCOLO 30207089841-3. RECURSO INDEFERIDO. Como já informado anteriormente o
título de especialização não foi considerado, pois conforme item 6.18 o candidato que estiver
aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá apresentar CERTIDÃO DE
CONCLUSÃO expedida pela respectiva instituição. O documento apresentado refere-se a ata de
apresentação, o qual foi realizada em 2008. Para obtenção de pontos a candidata deveria
solicitar junto ao CEFET-RS o atestado ou o próprio certificado de conclusão.

PROTOCOLO 30207089844-3. RECURSO DEFERIDO. Após nova análise do documento, a
banca decide por deferir o pedido de pontuação com relação ao certificado de participação na
Semana Acadêmica da UFPel. Altera-se a nota do item 4, de 3,5 para 4,0.

PROTOCOLO 30207089825-7. RECURSO INDEFERIDO*. Os títulos foram novamente
avaliados e não serão considerados, pois conforme já mencionado referem-se a organização e
colaborador, o que está em desacordo com o item 7.17.1 “Os títulos mencionados no item 6.17
só serão pontuados se o candidato tiver participado como
ouvinte/aluno/participante/palestrante/apresentação de trabalho ou participação de projetos”. O
título da página 1 não foi considerado, tendo em vista que este ainda não foi concluído, estando
em desacordo com o Edital de Abertura. O título da página 2 não foi considerado, pois conforme
item 6.5 “Serão considerados apenas os títulos obtidos até o prazo estabelecido para divulgação
dos aprovados, conforme especificado no Cronograma de Execução” a divulgação dos aprovados
foi realizada no dia 31/12/2014 e a conclusão do curso ocorreu em janeiro de 2015.

PROTOCOLO: 30207089827-7. RECURSO DEFERIDO. A nota referente ao título de número
4 não foi atribuída a candidata, por esse motivo altera-se a nota do item 4 de 2,0 para 2,5.

PROTOCOLO: 30207089834-5. RECURSO DEFERIDO. A nota referente ao título de número
1 não foi atribuída a candidata, por esse motivo altera-se a nota do item 3 de 0,0 para 1,0. O
título de número 2 foi considerado, pois possui código de autenticação eletrônica, porém a
justificativa publicada no portal da Fundatec, equivocadamente, informou que o mesmo não
possuía autenticação.

PROTOCOLO: 30207089832-5. RECURSO INDEFERIDO. O documento entregue pela
candidata não comprova que a mesma concluiu sua participação no projeto. O atestado
menciona que a candidata PARTICIPA desde abril até a presente data (29/12/2014)



PROTOCOLO: 30207089829-7. RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. O título da página 3
não foi considerado, tendo em vista que não apresenta carga horária. O título da página 7, não
foi considerado, pois não está autenticado e não possui código de verificação eletrônica, estando
em desacordo com os itens 6.2.1 “Somente serão aceitos certificados ou declarações emitidas
pela internet se estes apresentarem a possibilidade da autenticação eletrônica.” e 6.6 “Os
títulos, quando aplicável, deverão ser entregues em fotocópia autenticada frente e verso”. A
nota referente aos títulos das páginas 2, 4, 5 e 6 será atribuída a candidata. Assim, altera-se a
nota do item 4 de 0,0 para 2,0.

PROTOCOLO 30207089826-7. RECURSO DEFERIDO. Após nova análise a banca decide por
deferir o pedido de pontuação pelos títulos de número 3, 7 e 10, tendo em vista que atuar como
ministrante possui equivalência a atividade de palestrante. Já os títulos das páginas 5, 9 e 13
não serão considerados, pois o item 7.17.1 do edital de abertura é claro ao especificar que: Os
títulos mencionados no item 6.17 só serão pontuados se o candidato tiver participado como
ouvinte/aluno/participante/palestrante/ apresentação de trabalho ou participação de projetos,
sendo assim a atividade de coordenação não está contemplada nesse item. A nota referente aos
títulos das páginas 3, 7 e 10 será atribuída a candidata. Assim, altera-se a nota do item 4 de
0,0 para 1,5.

PROTOCOLO 30207089823-7. RECURSO DEFERIDO. O título não pontuado refere-se ao
Seminário Educação 2010, o qual não consta carga horária, este título está numerado, pela
candidata, com o número 9. A nota referente ao título 4 foi considerada, por esse motivo altera-
se a nota do item 4 de 1,5 para 2,0.

PROTOCOLO: 30207089828-7. RECURSO INDEFERIDO. Como já mencionado
anteriormente, o atestado apresentado é claro ao mencionar que o candidato só colará grau
desde que curse com a aprovação todas as disciplinas curriculares, isto é, o atestado não
confirma que o candidato está aprovado em todas as disciplinas. Conforme item 6.18 do Edital
de Abertura o candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos
poderá apresentar CERTIDÃO DE CONCLUSÃO expedida pela respectiva instituição.

PROTOCOLO: 30207089830-5. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos das páginas 6 e 8 foram
reavaliados e estão em desacordo com o item 7.17.1 “Os títulos mencionados no item 6.17 só
serão pontuados se o candidato tiver participado como ouvinte/aluno/participante/palestrante/
apresentação de trabalho ou participação de projetos”. E o título 10 não foi pontuado, pois um
dos documentos entregues para o somatório de ponto, refere-se a participação da Comissão
Organizadora, e como participante a candidata totalizou somente 20h.

*Alterado em 12/02/2015.


