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CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE NOTAS PRELIMINARES NA PROVA DE TÍTULOS

PROTOCOLO 30207088362-7. RECURSO DEFERIDO. O título “Utilizando Cinema como TIC”
foi considerado pela banca, porém o título de pós-graduação não será pontuado, tendo em vista
que este ainda não foi concluído, estando em desacordo com o Edital de Abertura.

PROTOCOLO 30207088192-7. RECURSO DEFERIDO. Todos os títulos entregues foram
considerados.

PROTOCOLO 30207088479-2. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos das páginas 6 e 7 não
foram considerados, tendo em vista o item 6.17.3 do Edital de Abertura “Não serão considerados
como títulos documentos que se refiram a disciplinas que fazem parte do programa curricular de
cursos de formação (técnicos, graduação e pós-graduação)”. O título da página 8 não foi
considerado visto o item 6.17 “Para todos os cargos de Professor, os títulos para comprovação de
participação em cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops só serão
considerados se estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito, com carga
horária mínima de 40 horas”. O título de página 9 não foi considerado, pois conforme o item 6.14
“Serão considerados apenas os títulos obtidos desde 01/01/2009, à exceção de Especialização,
Mestrado, Doutorado, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos
aprovados, conforme especificado no Cronograma de Execução”.

PROTOCOLO 30207088079-3. RECURSO DEFERIDO. Os títulos das páginas 3 e 5 foram
reavaliados e considerados.

PROTOCOLO 30207088142-6. RECURSO INDEFERIDO. Conforme formulário, não foram
pontuados o comprovante de conclusão da Licenciatura em História, tendo em vista o item 6.5 e
6.5.1 “O curso que concedeu direito à inscrição do Concurso Público não será avaliado como título.
Entretanto, o curso deverá ser nominado na relação de documentos. Não há necessidade de
anexar o comprovante desse curso” e “Não serão pontuados quaisquer títulos mencionados nos
requisitos dos cargos constantes no quadro 1.1 deste Edital”, e o título “Capacitação de
Professores em Educação Inclusiva” 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 no dia 04/01/2015.

PROTOCOLO 30207088207-0. RECURSO INDEFERIDO. O título de página 2 não foi
considerado, pois conforme o item 6.14 “Serão considerados apenas os títulos obtidos desde
01/01/2009, à exceção de Especialização, Mestrado, Doutorado, com data de expedição até o
prazo estabelecido para a publicação dos aprovados, conforme especificado no Cronograma de
Execução”.

PROTOCOLO 30207088176-0. RECURSO DEFERIDO. Os títulos das páginas 1 e 2 foram
considerados, tendo em vista que foram encaminhados os documentos com código de
autenticação, conforme especificado no item 6.2.1 “Somente serão aceitos certificados ou
declarações emitidas pela internet se estes apresentarem a possibilidade da autenticação
eletrônica”.



PROTOCOLO 30207088480-0. RECURSO INDEFERIDO. Conforme item 6.8 do Edital de
Abertura: Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que
sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues.

PROTOCOLO 30207088200-0. RECURSO DEFERIDO. O título da página 1 foi reavaliado e
considerado.

PROTOCOLO 30207088333-2. RECURSO DEFERIDO. O título da página 1 foi reavaliado e
considerado.

PROTOCOLO 30207088483-0 E 30207088489-0. RECURSO DEFERIDO. Os títulos das
páginas 1 e 2 foram reavaliados e considerados.

PROTOCOLO 30207088103-3. RECURSO DEFERIDO. Os títulos das páginas 5 e 10 foram
reavaliados e considerados. Já o título da página 4 não será 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”.

PROTOCOLO 30207088402-5. RECURSO INDEFERIDO. 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.

PROTOCOLO 30207088209-0. RECURSO INDEFERIDO. O título de página 2 não foi
considerado, pois conforme o item 6.14 “Serão considerados apenas os títulos obtidos desde
01/01/2009, à exceção de Especialização, Mestrado, Doutorado, com data de expedição até o
prazo estabelecido para a publicação dos aprovados, conforme especificado no Cronograma de
Execução”.

PROTOCOLO 30207088487-0. RECURSO INDEFERIDO. Conforme certificado apresentado a
candidata participou somente de dois cursos, totalizando 18h, o que está em desacordo com o
edital de abertura.

PROTOCOLO 30207088502-2. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos das páginas 4, 8 e 9 não
foram considerados, pois não conta a carga horária. Os títulos das páginas 2, 6 e 7 não foram
pontuados, tendo em vista que não referem-se a projetos educacionais.

PROTOCOLO 30207088340-0. RECURSO INDEFERIDO. O título da página 7 não foi
considerado, pois não consta a carga horária. Os títulos das páginas 3, 4, 5 e 6 não foram
considerados, porque não estão em nome do candidato. Para comprovação de participação o
candidato deveria entregar atestado ou certificado de participação no evento, esses deveriam ser
solicitados a Universidade que realizou o seminário.

PROTOCOLO 30207088122-0. RECURSO DEFERIDO. O título de número 5 foi reavaliado e
considerado, porém os títulos das páginas 3, 7 e 9 não serão considerados, pois refere-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 3027088486-0. RECURSO INDEFERIDO. O título de pós-graduação 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 2011.

PROTOCOLO: 30207088466-4. RECURSO DEFERIDO. Após recebimento do recurso pelo
candidato, o mesmo foi considerado deferido.

PROTOCOLO: 30207088320-4. RECURSO DEFERIDO. O título 4 (Mais Educação..). O item
6.17.1 não especifica se na participação de projetos, o candidato deverá participar como
ouvinte/aluno/participante ou palestrante. Recurso Indeferido para os demais títulos.

PROTOCOLO: 30207088105-3. RECURSO DEFERIDO. Os títulos 2 e 5 (IX Mostra de Produção
Universitária). Recurso Indeferido para os títulos 7 e 8, pois os títulos mencionam a participação
do candidato como monitor do evento, em desacordo com o item 6.17.1 do Edital de Abertura.

PROTOCOLO: 30207088104-3 e 30207088491-9. RECURSO DEFERIDO. O item 6.17.1 não
especifica se na participação de projetos, o candidato deverá participar como
ouvinte/aluno/participante ou palestrante.

PROTOCOLO: 30207088456-6 E 30207088457-6. RECURSO DEFERIDO. O item 6.17.1 não
especifica se na participação de projetos, o candidato deverá participar como
ouvinte/aluno/participante ou palestrante.

PROTOCOLO: 30207088130-8. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos 2 e 3 apresentados,
referem-se ao mesmo evento do título 1 e conforme item 6.20 “Caso, no mesmo documento,
conste a comprovação de mais de um título referente ao mesmo evento, será considerado apenas
o de maior valoração para fins de pontuação”. O título 5 (IX Educação Infantil em Debate) não
consta carga horária.

PROTOCOLO: 30207088447-2. RECURSO DEFERIDO. O item 6.17.1 não especifica se na
participação de projetos, o candidato deverá participar como ouvinte/aluno/participante ou
palestrante.

PROTOCOLO: 30207088205-0. RECURSO DEFERIDO. O item 6.17.1 não especifica se na
participação de projetos, o candidato deverá participar como ouvinte/aluno/participante ou
palestrante.

PROTOCOLO: 30207088083-1. RECURSO DEFERIDO. Após recebimento do recurso pelo
candidato, o mesmo foi considerado deferido e a pontuação será corrigida.

PROTOCOLO: 30207088221-7. RECURSO DEFERIDO. O item 6.17.1 não especifica se na
participação de projetos, o candidato deverá participar como ouvinte/aluno/participante ou
palestrante.

PROTOCOLO: 30207088211-9. RECURSO DEFERIDO. O item 6.17.1 não especifica se na
participação de projetos, o candidato deverá participar como ouvinte/aluno/participante ou
palestrante.

PROTOCOLO: 30207088081-1 E 30207088088-1. RECURSO DEFERIDO. O item 6.17.1 não
especifica se na participação de projetos, o candidato deverá participar como
ouvinte/aluno/participante ou palestrante.

PROTOCOLO: 30207088452-6. RECURSO INDEFERIDO. Títulos ICIC e Simpósio Luso-
Brasileiros conforme itens 6.2 e 6.21; não estão autenticados e não possuem forma de
autenticação eletrônica.

PROTOCOLO: 30207088115-1. RECURSO DEFERIDO para o certificado de Pós Graduação e
para os títulos 2,3,4,5,6 e 8. Título 7 INDEFERIDO, pois a candidata atuou como organizadora
(6.17.1).



PROTOCOLO: 30207088443-8. RECURSO INDEFERIDO. Títulos 2 e 8 não consta carga
horária especificada conforme item 6.17 do Edital de Abertura.

PROTOCOLO: 30207088121-0. RECURSO INDEFERIDO. Títulos 2, 3, 4, 5, 6, e 8 não
pontuados. Data de conclusão após 31/12/2014 em desacordo com o item do Edital 6.11.

PROTOCOLO: 30207088488-0. RECURSO DEFERIDO. O título 1, 2 não foram pontuados, pois
trata-se de cópia não autenticada (item Edital 6.2) e título 3 não pontuado, pois trata-se de curso
preparatório (item Edital 6.10.1).

PROTOCOLO: 30207088490-9. RECURSO INDEFERIDO. O Título 9 atuou como tutora e título
10 atuou como membro integrante da comissão organizadora, em desacordo com o item 6.17.1
do Edital de Abertura.

PROTOCOLO: 30207088335-2. RECURSO INDEFERIDO. O título 3 apresentado, atesta que
ainda participa do curso de formação, e conforme o item do Edital 6.11, “os títulos devem ser
obtidos até a divulgação dos aprovados”.

PROTOCOLO: 30207088431-0. RECURSO DEFERIDO. Os títulos 1, 4 e 6. No título 2, somando
a carga horária no verso, não totaliza 40h.

PROTOCOLO: 30207088482-0. RECURSO DEFERIDO. O título 6. Recurso INDEFERIDO para
o título 5, conforme item 6.7 e 6.10.

PROTOCOLO: 30207088469-4. RECURSO DEFERIDO. A carga horária consta no verso do
título.

PROTOCOLO: 30207088499-9. RECURSO DEFERIDO. A banca aceita nomes abreviados.

PROTOCOLO: 30207088199-7. RECURSO INDEFERIDO. Conforme item 6.17 – não consta
número de horas, mesmo constando período de participação no projeto.

PROTOCOLO: 30207088492-9 E 30207088493-9. RECURSO DEFERIDO. A banca aceita
nomes abreviados.

PROTOCOLO: 30207088386-3 E 30207088107-3. RECURSO DEFERIDO. A pontuação será
alterada.

PROTOCOLO: 30207088389-3. Recurso indeferido. Conforme item 6.17 – títulos não
comprovam carga horária mínima exigida, que é de 40 horas.

PROTOCOLO 30207088455-6. RECURSO DEFERIDO. Títulos 2 e 3 deferidos de acordo com o
item 6.17.1 do Edital de Abertura, pois o candidato atuou como aluno em oficinas.

PROTOCOLO 30207088463-4. RECURSO INDEFERIDO. O título apresentado não é um
diploma ou certificado de conclusão, e sim a ata de defesa do trabalho de conclusão acompanhado
pelo histórico escolar, conforme item 6.18.

PROTOCOLO 30207088306-8. RECURSO DEFERIDO. Os nomes dos títulos estão conforme o
nome da inscrição.

PROTOCOLO 30207088447-8. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos de numeração 3 a 15
contam como experiência profissional, pois a candidata atuou como coordenadora de disciplina
e/ou como ministrando aulas, conforme item 6.17.2.

PROTOCOLO 30207088120-0. RECURSO DEFERIDO. Títulos 2, 6 e 9 Indeferidos: Não
apresentam carga horária, conforme estabelecido no item 6.17 do Edital de Abertura; Título 4
Deferido: Título possui carga horária mínima exigida, de 40 horas, conforme item 6.17; Título 5
Indeferido: Título não possui a carga horária mínima exigida de 40 horas, conforme item 6.17.



PROTOCOLO 30207088500-2. RECURSO DEFERIDO. Título 4 Deferido: Título possui carga
horária mínima exigida, de 40 horas, conforme item 6.17; Título 6 Indeferido: Título não possui
a carga horária mínima exigida de 40 horas, conforme item 6.17.

PROTOCOLO 30207088089-1 E 30207088084-1. RECURSO DEFERIDO. Título possui carga
horária mínima exigida, de 40 horas, conforme item 6.17.

PROTOCOLO 30207088210-9. RECURSO INDEFERIDO. Título 8 Indeferido: Não será
pontuado mais de um título sobre o mesmo evento, conforme item 6.20.

PROTOCOLO 30207088086-1. RECURSO INDEFERIDO. Título 2: Carga horária inferior a 40
horas, conforme exigido no item 6.17; Títulos 3, 4 e 5: Não foram pontuados devido serem sobre
o mesmo tema já apresentado no título 2, conforme item 6.20, e ainda, não possuírem a carga
horária mínima, conforme item 6.17.

PROTOCOLO 30207088454-6. RECURSO INDEFERIDO. Título 1: Nome divergente do nome
de inscrição, conforme item 6.12; Títulos 2, 3 e 4: Possuem data anterior à 01/01/2009, conforme
estabelecido no item 6.14.

PROTOCOLO 30207088444-8. RECURSO DEFERIDO. Títulos 7 e 15 Deferidos: São
participação em projetos, conforme estabelecido no item 6.17.1; Título 16 Deferido: Conforme
item 6.17.1 o candidato atuou como ouvinte, aluno ou participante; Título 17 Indeferido: Atuou
como tutor à distância de um Curso de Literatura em Ciências, conforme item 6.17.1.

PROTOCOLO 30207088119-1. RECURSO DEFERIDO. Títulos 1 e 6 Deferidos: Os nomes dos
títulos estão conforme o nome da inscrição; Título 5 Indeferido: Carga horária inferior a 40 horas,
conforme exigido no item 6.17.

PROTOCOLO 30207088330-2. RECURSO DEFERIDO. A publicação das Notas Preliminares de
títulos foi atualizada no dia 22/01, e já consta a nota 1,0 para a candidata.

PROTOCOLO 30207088498-9. RECURSO DEFERIDO. A candidata encaminhou o título quanto
a Especialização, devidamente autenticado, o qual deverá ser acrescido em sua nota da Prova de
Títulos.

PROTOCOLO 30207088123-0. RECURSO DEFERIDO. O título foi reavaliado e será pontuado.

PROTOCOLO 30207088218-9. RECURSO INDEFERIDO. O título 1 do item 4 do formulário de
títulos infringe o item 6.15 do Edital, pois foi encaminhada apenas a tradução do certificado, sendo
que esta deveria acompanhar a cópia autenticada do certificado, a qual não foi encaminhada
conjuntamente. O título 4 do item 4 do formulário de títulos infringe o item 6.2 do Edital, pois o
certificado não está autenticado e não há como verificar sua autenticidade pela página do
Colóquio.

PROTOCOLO 30207088324-4. RECURSO INDEFERIDO. A candidata encaminhou 8 títulos
dentro do item 4 do formulário de títulos. Todos os oito títulos foram avaliados e aprovados e,
inclusive, considerados na GR da candidata, portanto não há o que se corrigir na referida
avaliação.

PROTOCOLO 30207088484-0. RECURSO DEFERIDO. Após recebimento do recurso pelo
candidato, o mesmo foi considerado deferido, sendo aceita a autenticação dos documentos
encaminhados pelo mesmo.

PROTOCOLO: 30207088477-2. RECURSO DEFERIDO. O item 6.17.1 não especifica se na
participação de projetos, o candidato deverá participar como ouvinte/aluno/participante ou
palestrante.

PROTOCOLO: 30207088125-0. RECURSO INDEFERIDO. Tendo em vista o equívoco da Banca
Examinadora ter considerado os títulos obtidos após a data de 31/12/2014, retifica-se a nota da
candidata da candidata que passa a ser conforme segue: Item 1 (2,00) – Item 2 (0,00) – Item 3
(0,00).



PROTOCOLO: 30207088080-1. RECURSO INDEFERIDO. O atestado 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.

PROTOCOLO: 30207088174-0. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos foram analisados
novamente e não serão considerados, pois conforme edital de abertura item 6.9 os títulos deverão
guardar relação direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição e serão
avaliados conforme previsto no Anexo IV deste Edital.

PROTOCOLO: 30207088309-8. RECURSO DEFERIDO. O item 6.17.1 não especifica se na
participação de projetos, o candidato deverá participar como ouvinte/aluno/participante ou
palestrante.

PROTOCOLO: 30207088287-6. RECURSO DEFERIDO. O título da página 6 foi reavaliado e
considerado. Já o título da página 5 não será considerado, pois refere-se a participação da
comissão organizadora, 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”.

PROTOCOLO 30207088637-4. RECURSO INDEFERIDO. O título da página 12 não foi
considerado, porque não está em nome do candidato. Para comprovação de participação o
candidato deveria entregar atestado ou certificado de participação no evento, esses deveriam ser
solicitados a Universidade que realizou o seminário.

PROTOCOLO 30207088494-9. RECURSO DEFERIDO. O título foi reavaliado e será pontuado.

PROTOCOLO 30207088130-8. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos das páginas 3 e 4
apresentados, referem-se ao mesmo evento do título 1 e conforme edital de abertura item 6.20
“Caso, no mesmo documento, conste a comprovação de mais de um título referente ao mesmo
evento, será considerado apenas o de maior valoração para fins de pontuação.” O título não consta
carga horária mínima para fins de pontuação.

PROTOCOLO 30207088129-0. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos das páginas 2 e 3 não
foram pontuados pois referem-se ao mesmo evento do título 4 e conforme o item 6.20 “Caso, no
mesmo documento, conste a comprovação de mais de um título referente ao mesmo evento, será
considerado apenas o de maior valoração para fins de pontuação.”. O título da página 5 não consta
carga horária mínima para fins de pontuação.

PROTOCOLO 30207088651-0. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos das páginas 5, 6 e 7 não
foram pontuados, pois não possuem carga horária, tanta na frente, quanto no verso do
documento. O título da página 3 não contém a carga horária mínima para fins de pontuação.

PROTOCOLO: 30207088484-8. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos das páginas 6 e 8 foram
reavaliados e 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”. E o título 10 não foi pontuado, pois
conforme item 6.19 “Cada título será considerado e avaliado uma única vez, vedada a
cumulatividade de pontos.”

PROTOCOLO: 30207088682-5. RECURSO INDEFERIDO. Conforme item 6.2.2.1 do Edital
“Não serão avaliados os títulos dos candidatos que deixarem de encaminhar o formulário de
avaliação dos títulos.” O documento enviado pelo candidato não está conforme o Anexo V -
FORMULÁRIO DE ENTREGA, AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS DA PROVA DE TÍTULOS,
disponível no edital de abertura.


