
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/RS

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

PARA LOCALIZAR SEU RECURSO PRESSIONE OS BOTÕES CTRL+F DO TECLADO E

DIGITE O NÚMERO DO PROTOCOLO DE ENTREGA DO RECURSO.

PROTOCOLO 33007090118-7 – RECURSO INDEFERIDO. A banca segue rigorosamente o que segue o
edital e conforme item 5.37.29 “Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à
exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação
dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”, ou
seja, exclusivamente títulos de graduação e especialização não seguem o critério de prazo e os cursos da
alínea E devem seguir a regra de data mínima e máxima de emissão.

PROTOCOLO 33007090375-0 – RECURSO INDEFERIDO. A banca segue rigorosamente o que segue o
edital e conforme item 5.37.29 “Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à
exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação
dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”. Ou
seja, exclusivamente títulos de graduação e especialização não seguem o critério de prazo e os cursos da
alínea C devem seguir a regra de data mínima e máxima de emissão.

PROTOCOLO 33007090173-6 – RECURSO INDEFERIDO. A banca segue rigorosamente o que segue o
edital e conforme item 5.37.29 “Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à
exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação
dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”. Ou
seja, exclusivamente títulos de graduação e especialização não seguem o critério de prazo. O referido curso
da alínea E não atende a exigência de data mínima e máxima de emissão. A não pontuação do título não se
refere à carga horária.

PROTOCOLO 33007090366-2 – RECURSO INDEFERIDO. A banca segue rigorosamente o que segue o
edital e conforme item 5.37.5 “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em
envelope tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da
Relação de Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso,
firmadas pelo candidato, sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope.” Ou seja, os
títulos deveriam ser autenticados para que se obtivesse pontuação.

PROTOCOLO 33007090414-9 – PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 20 PARA 30. A
banca segue rigorosamente os critérios estabelecidos em edital, portanto os títulos 1 “Feira de Ciências e
Matemática” e 2 “Feira de Incentivo à leitura Municipal” não pontuam por não corresponderem aos
documentos comprobatórios da alínea C como Cursos, ressaltando que não constam conteúdos
programáticos para entender-se tais títulos como cursos. Os títulos 4 “Mesário Universitário” e 5 “Programa
Institucional de Bolsa” não pontuam por não respeitarem, respectivamente, os itens 5.17.13 “Os títulos para
comprovação de participação em cursos, seminários, simpósios, congressos serão considerados se
estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito e se possuírem carga horária igual ou
superior ao determinado no Anexo X” e 5.37.25 “Os documentos representativos de títulos, que não
estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão avaliados.”;
ainda acrescido de que as características da atividade comprovada pelo título se enquadram em experiência



profissional, que não é pontuado conforme item 5.37.28 “Não serão pontuados como títulos a experiência
profissional ”. O título 9 “Técnico em Biocombustíveis” pontua como curso de informática.

PROTOCOLO 33007090466-0 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 20 PARA 25. O título
“Gestão e Docência na Educação Básica” pode ser pontuado como curso, mas não como especialização,
pois não atesta conclusão.

PROTOCOLO 33007090482-6 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.6, o
preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatório, não sendo avaliados os títulos de quem
assim não proceder, o que ocorreu com o candidato em questão, o qual não enviou esse formulário
preenchido, alocando, sob sua responsabilidade, em cada alínea, os respectivos títulos. Por isso, os títulos
não foram avaliados.

PROTOCOLO 33007090194-2 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 40 PARA 60. Os títulos
foram reavaliados e verificou-se que os títulos de cursos relacionados no item E são válidos como Cursos de
Informática.

PROTOCOLO 33007090217-4 – RECURSO INDEFERIDO. O item A, do Formulário de Entrega Avaliação e
Análise de Recursos da Prova de Títulos, refere-se ao Comprovante de Conclusão de Ensino Superior, os
títulos que foram enviados referiam-se a Diploma de Técnico de Contabilidade (Ensino Médio) e uma Carta
de Apresentação informando que o candidato está cursando o Curso de Pedagogia, ou seja, o curso ainda
não foi concluído, logo, conforme item 5.37.25 do Edital de Abertura (Os documentos representativos de
títulos, que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não
serão avaliados), os títulos não podem ser pontuados. Em relação ao item D, do Formulário de Entrega
Avaliação e Análise de Recursos da Prova de Títulos, que se refere à Participação em Seminários, Simpósios
ou Congressos Relacionados com as Atribuições do Cargo, e/ou na Educação, os títulos que foram enviados
referiam-se a Cursos e não a Seminários, por isso, como os documentos foram relacionados na alínea
incorreta, conforme item 5.37.7 e 5.37.8, do Edital de Abertura (O preenchimento correto do formulário de
relação de títulos é de inteira responsabilidade do candidato e a escolha dos documentos para cada alínea,
observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A
Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos
Entregues), os títulos não podem ser pontuados.

PROTOCOLO 33007090232-0 – RECURSO INDEFERIDO. O item A, do Formulário de Entrega Avaliação e
Análise de Recursos da Prova de Títulos, refere-se ao Comprovante de Conclusão de Ensino Superior, o
título que foi enviado referia-se a Diploma e Certificado de Conclusão do Ensino Médio – Habilitação
Magistério, por isso não é possível pontuá-los como comprovante de Conclusão do Ensino Superior, então,
conforme item 5.37.25 do edital de Abertura (Os documentos representativos de títulos, que não estiverem de
acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão avaliados), os títulos não
podem ser pontuados.

PROTOCOLO 33007090325-0 – RECURSO INDEFERIDO. Os títulos de página 5 e 7 referem-se a cursos,
estão relacionados no item correto e de acordo com as atribuições do cargo, porém, como possuem carga
horária inferior a 16 horas, conforme item 5.37.13, do Edital de Abertura (Os títulos para comprovação de
participação em cursos, seminários, simpósios, congressos serão considerados se estiverem relacionados
com o cargo no qual o candidato está inscrito e se possuírem carga horária igual ou superior ao determinado
no Anexo X), não podem ser pontuados.

PROTOCOLO 33007090379-0 – RECURSO INDEFERIDO. O item B, do Formulário de Entrega Avaliação e
Análise de Recursos da Prova de Títulos, refere-se ao Comprovante de Conclusão de Pós-Graduação, como
o título enviado refere-se a uma Especialização ainda não concluída, não pode ser pontuado, conforme item
5.37.25 do Edital de Abertura (Os documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com
os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão avaliados).

PROTOCOLO 33007090499-4 – RECURSO INDEFERIDO. O item D, do Formulário de Entrega Avaliação e
Análise de Recursos da Prova de Títulos, refere-se à Participação em Seminários, Simpósios ou Congressos
Relacionados com as Atribuições do Cargo, e/ou na Educação, como os títulos enviados referem-se a
Cursos, não podem ser pontuados nesse item, pois os documentos foram relacionados na alínea incorreta,
conforme item 5.37.7 e 5.37.8, do Edital de Abertura (O preenchimento correto do formulário de relação de
títulos é de inteira responsabilidade do candidato e a escolha dos documentos para cada alínea, observada a



quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca
Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues).

PROTOCOLO 33007090149-1 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme item 5.37.8 do edital, a escolha dos
documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira
responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no
Formulário da Relação de Títulos Entregues. Por isso, não é possível pontuar o título relacionado no item C
no item E.

PROTOCOLO 33007090203-6 – RECURSO INDEFERIDO. O título enviado referente ao item B, do
Formulário de Entrega Avaliação e Análise de Recursos da Prova de Títulos, refere-se à Especialização
somente, não referindo se é Lato Sensu, ou se a carga horária é compatível com a de Especialização, então,
conforme item 5.37.12, do Edital de Abertura (Os certificados relativos a cursos de Especialização deverão ter
carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na modalidade Lato Sensu), o título não pode ser
pontuado. Além disso, não é possível que seja enviado outra comprovação do referido título, pois o prazo
para envio de documentos encerrou em 05/02/2015, de acordo com o edital de abertura.

PROTOCOLO 33007090206-6 – RECURSO INDEFERIDO. O item A, do Formulário de Entrega Avaliação e
Análise de Recursos da Prova de Títulos, refere-se ao Comprovante de Conclusão de Ensino Superior, o
título que foi enviado referia-se a Diploma de Curso Normal em Nível Médio – Habilitação Magistério, por isso
não é possível pontuá-lo como comprovante de Conclusão do Ensino Superior. O item D, do Formulário de
Entrega, Avaliação e Análise de Recursos da Prova de Títulos, refere-se à Participação em Seminários,
Simpósios ou Congressos Relacionados com as Atribuições do Cargo, e/ou na Educação, como os títulos
enviados referem-se a Cursos, não podem ser pontuados nesse item, pois os documentos foram
relacionados na alínea incorreta, conforme item 5.37.7 e 5.37.8, do Edital de Abertura (O preenchimento
correto do formulário de relação de títulos é de inteira responsabilidade do candidato e a escolha dos
documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira
responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no
Formulário da Relação de Títulos Entregues).

PROTOCOLO 33007090352-4 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme o item 5.37.18 do Edital, somente
serão aceitos certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com assinatura eletrônica se estes
apresentarem a possibilidade da autenticação eletrônica. Por isso, o título relacionado no item D não pode ser
pontuado.

PROTOCOLO 33007090411-9 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 25 PARA 30. O título
referente à Formação Continuada foi reavaliado e verificou-se que é válido como Seminário.

PROTOCOLO 33007090418-9 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 55 PARA 65. Os títulos
foram reavaliados e verificou-se que os títulos de cursos relacionados no item E são válidos como Cursos de
Informática.

PROTOCOLO 33007090479-8 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 10 PARA 20. O título
referente a Operador de Computador foi reavaliado e verificou-se que é válido, pois possui carga horária de
54 horas.

PROTOCOLO 33007090502-8 – RECURSO INDEFERIDO. Todos os títulos não foram pontuados, devido ao
fato de terem sido obtidos antes de 29/10/2009 (à exceção de Graduação e Especialização), conforme
estabelece o item 5.37.29 do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090503-8 – RECURSO INDEFERIDO. O primeiro título, referente ao magistério, não foi
pontuado, pois se referia a títulos obtidos antes de 29/10/2009 (à exceção de Graduação e Especialização),
conforme estabelece o item 5.37.29 do Edital de Abertura, e o segundo título, referente a curso de informática
básica, não foi pontuado, por se referir a um título não apresentado por meio de cópia autenticada, conforme
previsto no item 5.37.5 do Edital de Abertura.

PROTOCOLO: 33007090145-1 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, os títulos
considerados como requisito para o cargo, ao qual o candidato está concorrendo à vaga e que requer a



escolaridade mínima exigida, conforme Anexo I – Quadro Demonstrativo do Concurso, não serão pontuados,
visto que o candidato deverá apresentá-los no momento de sua posse.

PROTOCOLO: 33007090147-1 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 30 PARA 40. Conforme
edital de abertura, o título “Disciplina de Informática” foi pontuado, tendo em vista que cumpre o item 5.37.13
(os títulos para comprovação de participação em cursos, seminários, simpósios, congressos serão
considerados se estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito e se possuírem carga
horária igual ou superior ao determinado no Anexo X).

PROTOCOLO: 33007090151-0 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. Os títulos apresentados são datados de
1998, 2003 e 2004, sendo assim, ficam fora dos critérios estabelecidos no Edital de Abertura. Conforme edital
de abertura, os títulos considerados como requisito para o cargo, ao qual o candidato está concorrendo à
vaga e que requer a escolaridade mínima exigida conforme Anexo I – Quadro Demonstrativo do Concurso,
não serão pontuados, visto que o candidato deverá apresentá-los no momento de sua posse.

PROTOCOLO: 33007090204-6 – RECURSO INDEFERIDO. Não foi considerado o título do item C, página 3,
“Técnico em Contabilidade”. Conforme edital de abertura, os títulos considerados como requisito para o
cargo, ao qual o candidato está concorrendo à vaga e que requer a escolaridade mínima exigida conforme
Anexo I – Quadro Demonstrativo do Concurso, não serão pontuados, visto que o candidato deverá apresentá-
los no momento de sua posse. O título do Item D, página 9, “26ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM,
participação como Coautor do Trabalho”, conforme edital de abertura, item 5.37.25, não foi aceito, pois os
documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste
Edital, ainda que entregues, não serão avaliados, e, de acordo com o item 5.37.13, os títulos para
comprovação de participação em cursos, seminários, simpósios, congressos serão considerados se
estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito e se possuírem carga horária igual ou
superior ao determinado no Anexo X.

PROTOCOLO: 33007090234-0 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, os títulos
considerados como requisito para o cargo, ao qual o candidato está concorrendo à vaga e que requer a
escolaridade mínima exigida conforme Anexo I – Quadro Demonstrativo do Concurso, não serão pontuados,
visto que o candidato deverá apresentá-los no momento de sua posse.

PROTOCOLO: 33007090245-9 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.5, os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de
2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será
disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato, sendo que uma
delas deverá estar colada como capa do envelope e item 5.37.6 o preenchimento do Formulário para Entrega
de Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder. O Candidato não
apresentou os títulos no formulário correto, conforme determina do edital de abertura, por esse motivo eles
foram indeferidos.

PROTOCOLO: 33007090267-5 – RECURSO INDEFERIDO. Todos os títulos apresentados pela candidata
foram pontuados, conforme requisitos do edital de abertura. Não há motivos para a candidata solicitar recurso
dos títulos.

PROTOCOLO: 33007090293-0 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.5, os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, e item 5.37.18, somente serão aceitos
certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com assinatura eletrônica se estes apresentarem a
possibilidade da autenticação eletrônica. Os títulos do Item C, páginas 2 a 5, “Matemática Financeira, Gestão
de Equipes, Gestão de Pessoas e Negociação” não foram autenticados, conforme critérios estabelecidos no
edital do concurso.

PROTOCOLO: 33007090338-8 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,



conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. Os títulos apresentados nos itens C e E
foram realizados nos anos de 1984, 1987, 1989 e 1996, sendo assim, ficam fora dos critérios estabelecidos
no Edital de Abertura.

PROTOCOLO: 33007090348-6 – RECURSO INDEFERIDO. O título do item C, página 1, “Técnico em
Contabilidade”, não foi considerado, pois, conforme edital de abertura, os títulos considerados como requisito
para o cargo, ao qual o candidato está concorrendo à vaga e que requer a escolaridade mínima exigida
conforme Anexo I – Quadro Demonstrativo do Concurso, não serão pontuados, visto que o candidato deverá
apresentá-los no momento de sua posse.

PROTOCOLO: 33007090358-4 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura os títulos
considerados como requisitos para o cargo, ao qual o candidato está concorrendo à vaga e que requer a
escolaridade mínima exigida conforme Anexo I – Quadro Demonstrativo do Concurso, não serão pontuados,
visto que o candidato deverá apresentá-lo no momento de sua posse.

PROTOCOLO: 33007090362-2 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 35 PARA 55. Tendo em
vista que atende ao item 5.37.10, Graduação, Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu).

PROTOCOLO: 33007090365-2 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. O título apresentado no item C, “Professor de
Ensino de 1º Grau”, foi obtido em 1982, portanto, fica fora dos critérios estabelecidos no Edital.

PROTOCOLO: 33007090436-5 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, os títulos
considerados como requisito para o cargo, ao qual o candidato está concorrendo à vaga e que requer a
escolaridade mínima exigida conforme Anexo I – Quadro Demonstrativo do Concurso, não serão pontuados,
visto que o candidato deverá apresentá-los no momento de sua posse.

PROTOCOLO: 33007090480-6 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, os títulos
considerados como requisito para o cargo, ao qual o candidato está concorrendo à vaga e que requer a
escolaridade mínima exigida conforme Anexo I – Quadro Demonstrativo do Concurso, não serão pontuados,
visto que o candidato deverá apresentá-los no momento de sua posse.

PROTOCOLO: 33007090494-4 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso, e item 5.37.14, o candidato que estiver
aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá apresentar certidão de conclusão
expedida pela respectiva instituição. O título do Item C, página 3, “Certidão de Estudos Unisinos”, foi obtido
no período de 1990 a 2000, ou seja, fora do dos critérios estabelecidos no edital. Conforme edital de abertura,
item 5.37.10, Graduação, Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu), cursos, seminários, simpósios,
congressos, cópia autenticada do certificado ou diploma, original ou cópia autenticada do atestado ou
declaração emitida pela instituição organizadora, e item 5.37.14, o candidato que estiver aguardando
diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá apresentar certidão de conclusão expedida pela
respectiva instituição. O documento apresentado - “Histórico Escolar da Graduação (não diplomado)” - não
atende aos critérios estabelecidos no edital do concurso.

PROTOCOLO: 33007090120-5 – RECURSO INDEFERIDO Conforme edital de abertura, item 5.37.14, o
candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá apresentar
certidão de conclusão expedida pela respectiva instituição. O documento “Histórico Escolar” apresentado
como página 1 e 2, não informa que o curso foi concluído nem o período/ano de conclusão.

PROTOCOLO: 33007090146-1 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. O título de informática apresentado na alínea



“E” foi realizado no período de 02/01/2002 à 04/04/2002, portanto está fora dos critérios estabelecidos no
Edital de Abertura.

PROTOCOLO: 33007090165-8 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 50 PARA 70,0. Tendo
em vista que atende ao item 5.37.10 Graduação, Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu), cursos,
seminários, simpósios, congressos, cópia autenticada do certificado ou diploma, original ou cópia autenticada
do atestado ou declaração emitida pela instituição organizadora. E item 5.37.14 o candidato que estiver
aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá apresentar certidão de conclusão
expedida pela respectiva instituição.

PROTOCOLO: 33007090225-2 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.27, se o
nome do candidato nos documentos apresentados para a prova de títulos for diverso do nome que constar no
Requerimento de Inscrição, deverá ser anexado o comprovante da alteração do nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, ou de retificação do respectivo registro civil), sob pena de invalidação da
pontuação ao candidato. O título “Bacharel em Educação Física” está com nome divergente ao da inscrição, e
o documento apresentado de alteração do nome é a Certidão de Nascimento, o que não comprova o nome
no certificado.
PROTOCOLO: 33007090361-2 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, os títulos
considerados como requisito para o cargo, ao qual o candidato está concorrendo à vaga e que requer a
escolaridade mínima exigida conforme Anexo I – Quadro Demonstrativo do Concurso, não serão pontuados,
visto que o candidato deverá apresentá-los no momento de sua posse. O título de “Ensino Médio, modalidade
Normal”, é requisito para o cargo “Interação com o Educando”, ao qual a candidata está concorrendo.

PROTOCOLO 33007090109-9 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 5 PARA 15. Conforme
consta no edital de abertura, item 5.37.5, “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada,
em envelope tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário
da Relação de Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso,
firmadas pelo candidato, sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope”. O título “Curso
de Informática Básica” encontra-se em acordo com os itens especificados em edital, sendo considerado para
pontuação, cumprindo carga horária conforme estipulado.

PROTOCOLO 33007090125-5 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.28, “Não
serão pontuados como títulos a experiência profissional”. Ainda, conforme item 5.37.13, “Os títulos para
comprovação de participação em cursos, seminários, simpósios, congressos serão considerados se
estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito e se possuírem carga horária igual ou
superior ao determinado no Anexo X”. No item C, o título Termo de Realização de Estágio não se encaixa na
categoria de eventos aceitos, assim como o título que certifica que o trabalho “Dramatização: um recurso de
ensino sobre a educação no império foi apresentado na XVI Jornada Nacional de Educação – educação:
território de saberes”.

PROTOCOLO 33007090153-0 – RECURSO INDEFERIDO. A banca segue rigorosamente o que dita o edital.
De acordo com o item 5.37.29 do edital de abertura, “Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de
29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para
a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do
Concurso”. Os cursos da alínea E devem seguir a mesma regra de data mínima e máxima de emissão.
Exclusivamente títulos de graduação e especialização não seguem o critério de prazo.

PROTOCOLO 33007090287-1 – RECURSO INDEFERIDO. Candidato não atendeu ao item 5.37.5: “Os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de
2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será
disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato, sendo que uma
delas deverá estar colada como capa do envelope”. Os títulos foram enviados não acompanhados de
nenhuma via do “Formulário de Relação de Títulos Entregues”, por isso, não foram pontuados.

PROTOCOLO 33007090288-1 – RECURSO INDEFERIDO. O item do edital 5.37.5 é o que determina a
obrigatoriedade dos títulos estarem discriminados no Formulário da Relação de Títulos Entregues. De acordo
com esse item, “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho
A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos



Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato,
sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope.” Os títulos foram encaminhados não
acompanhados de nenhuma via do “Formulário de Relação de Títulos Entregues”, por isso, não foram
pontuados.

PROTOCOLO 33007090290-0 – RECURSO INDEFERIDO. O edital descreve no item 5.37.29 que “serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”.  O título “Informática Básica”, listado na
alínea E, foi emitido em data anterior à estipulada.

PROTOCOLO 33007090307-3 – RECURSO INDEFERIDO. O item 5.37.28 declara que “não serão
pontuados como títulos a experiência profissional”. Os dois títulos apresentados referem-se a declarações de
estágios realizados pela candidata, não se encaixando como “participação em cursos, seminários, simpósios,
congressos”, como descreve o item 5.37.28. O título 3, listado no item C, “XI Semana Acadêmica do Curso de
Pedagogia”, tem data de realização em 03 de outubro de 2009, sendo sua emissão 03 de fevereiro de 2010.
Como consta no item 5.37.29, “serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à
exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação
dos aprovados na prova teórico-objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”. O
título listado no item E, “Curso de Informática”, também tem data de emissão anterior ao que determina o
edital no item 5.37.29.

PROTOCOLO 33007090349-6 – RECURSO INDEFERIDO. Como consta no item 5.37.29, “Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”. No item E, os dois cursos de informática
têm data de emissão anterior ao que determina o edital.

PROTOCOLO 33007090364-2 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme consta em edital, item 5.37.5, “Os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de
2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será
disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato, sendo que uma
delas deverá estar colada como capa do envelope.” Os títulos encaminhados não foram acompanhados de
nenhuma via do “Formulário de Relação de Títulos Entregues”.

PROTOCOLO 33007090447-3 – RECURSO INDEFERIDO. Os títulos 6 e 8, “Monitor na atividade de ensino
aprendizagem de Plano de Negócios” e “Monitor na Atividade de Ensino-Aprendizagem de Tecnologia da
Informação”, não serão pontuados, pois, de acordo com o item 5.37.28, “Não serão pontuados como títulos a
experiência profissional”. O título apresentado não se encaixa como “participação em cursos, seminários,
simpósios, congressos”, como descreve item 5.37.13. A banca segue rigorosamente o que determina o edital.
O Título 7, “3º Edição do Evento de Alinhamento para Aplicação de Exames e Avaliações do Inep”, listado na
alínea D, não contem código de autenticidade ou autenticação em cartório. Então, de acordo com o item
5.37.5, “os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada” e, com o item 5.37.21, “Os títulos
deverão estar devidamente registrados nos órgãos competentes. Quando aplicável, deverão ser entregues
em fotocópia autenticada frente e verso ou Declaração oficial, em papel timbrado da instituição,
contemplando todos os requisitos para a obtenção do título”. O título enviado não apresenta nenhuma forma
de comprovação de autenticidade, por esse motivo não sendo pontuado pela banca, conforme regras do
edital.

PROTOCOLO 33007090457-1 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 60 PARA 70. Conforme
consta em edital, da descrição analítica das atribuições, linha 3, “Encaminhar e acompanhar os alunos,
quando da realização de atividades extraclasse e extracurriculares”; linha 4, “Subsidiar as atividades
curriculares e extracurriculares, viabilizando o uso de material didático-pedagógico” e, linha 8, “Auxiliar o
professor na sala de aula, quando solicitado”. Por isso, o título “PHOTOSHOP CS6” encontra-se de acordo
com o que foi estipulado em edital nas atividades do cargo.

PROTOCOLO 33007090115-7 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.6, o
preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatório, não sendo avaliados os títulos de quem
assim não proceder, o que ocorreu com o candidato em questão, o qual não enviou esse formulário



preenchido, alocando, sob sua responsabilidade, em cada alínea, os respectivos títulos. Por isso, os títulos
não foram avaliados.

PROTOCOLO 33007090130-3 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV-Cronograma do Concurso. O título em questão está relacionado como um
curso de informática e datado de 25/04/2009, portanto, não está dentro do prazo estabelecido em edital tendo
em vista não se tratar de graduação ou especialização.

PROTOCOLO 33007090163-8 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.24, os
títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição e
serão avaliados conforme previsto no Anexo IX do Edital. Os títulos nº 06, 07 e 08 não especificam o
programa do evento, dessa forma, não deixam claro apenas pelo título a relação direta com o cargo. Já os
títulos nº 01, 02, 03, 04 e 10, conforme edital, item 5.37.7 e 5.37.8, estão relacionados na alínea incorreta,
como, por exemplo, um curso normal está na alínea de graduação. Por fim, o título nº 9, conforme edital de
abertura, item 5.37.29, foi obtido antes de 29/10/2009, na data de 28/05/2009, portanto, não está dentro do
prazo estabelecido em edital tendo em vista não se tratar de graduação ou especialização.

PROTOCOLO 33007090211-4 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.24, os
títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição e
serão avaliados conforme previsto no Anexo IX do Edital. O título do item D em questão não apresenta o
programa do evento e apenas o nome do seminário não provê relação direta e explícita com as atribuições do
cargo.

PROTOCOLO 33007090305-3 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV-Cronograma do Concurso. O título em questão está relacionado como um
curso de informática e datado de 18/10/2008, portanto, não está dentro do prazo estabelecido em edital tendo
em vista não se tratar de graduação ou especialização.

PROTOCOLO 33007090376-0 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.5, os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, o que não procede com o documento
enviado, em um segundo momento, à Fundatec.

PROTOCOLO 3307090439-5 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.6, o
preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatório, não sendo avaliados os títulos de quem
assim não proceder, o que ocorreu com o candidato em questão, o qual não enviou esse formulário
preenchido, alocando, sob sua responsabilidade, em cada alínea, os respectivos títulos. Por isso, os títulos
não foram avaliados.

PROTOCOLO 33007090452-1 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.5, os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, o que não foi o caso do título enviado, visto
que se trata de um xerox no qual não aparece o código de autenticação eletrônica, nem autenticação em
cartório, portanto invalidando sua legitimidade.

PROTOCOLO 33007090493-4 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 45 PARA 65. O título nº
1 está de acordo com a alínea relacionada e devidamente legitimado por ser tratar de um documento original.
Portanto, recurso aceito pela banca.

PROTOCOLO 33007090106-9 – RECURDO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 50 PARA 65. Os títulos
de nº 3 e 6 estão de acordo os ditames do edital, pois apresentam relação com o cargo, estão alocados nas
alíneas corretas e possuem carga horária compatível. Portanto, recurso aceito pela banca.

PROTOCOLO 33007090111-7 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.5, os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de
2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será
disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato, sendo que uma
delas deverá estar colada como capa do envelope. Dos títulos enviados, apenas um estava relacionado no
formulário, contudo, sem autenticação. Os demais documentos enviados não foram avaliados devido ao não
preenchimento do formulário, além do fato de não estarem, igualmente, autenticados em cartório.



PROTOCOLO 33007090156-0 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.7 e
5.37.8, o preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de inteira responsabilidade do candidato
e a escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de
títulos, é, igualmente, de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os
documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues. Por essas razões, os títulos
de nº 4, 5 e 6 não foram aceitos devido ao fato de se tratarem de títulos com carga horária compatível com a
exigência do item C (mínimo 16h), pois todos têm mais de 40h e, além disso, são nomeados como CURSO.

PROTOCOLO 33007090184-4 – RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 30
PARA 35. O título nº 2 está de acordo com a alínea relacionada e compatível com a carga horária exigida
pelo item. Conforme edital de abertura, item 5.37.25, os documentos representativos de títulos, que não
estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão avaliados,
por isso os títulos nº 3 e 5 não foram pontuados, pois não são considerados seminários, simpósios ou
congressos.

PROTOCOLO 33007090209-6 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV-Cronograma do Concurso, dia 05/02/2015. Dessa forma, o referido título
não se enquadra nos critérios estabelecidos em edital, visto não ser um certificado de conclusão de curso de
mestrado e não ter a data compatível com a estabelecida como prazo.

PROTOCOLO 33007090359-4 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 55 PARA 60. O título nº
6 está de acordo com a alínea D e apresenta relação com o cargo. Portanto, recurso aceito pela banca.

PROTOCOLO 33007090981-9 e 33007090458-1 – RECURSOS INDEFERIDOS. Conforme edital de
abertura, item 5.37.6, o preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatório, não sendo
avaliados os títulos de quem assim não proceder, o que ocorreu com o candidato em questão, o qual não
enviou esse formulário preenchido, alocando, sob sua responsabilidade, em cada alínea, os respectivos
títulos. Por isso, os títulos não foram avaliados. Além disso, de acordo com o edital, item 5.37.5, os títulos
deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, o que não foi o caso dos títulos recebidos duas
vezes, em dois envelopes distintos, em períodos diferentes.

PROTOCOLO 33007090419-9 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.5, os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, ou código de autenticação eletrônico, o que
não foi o caso do título nº 3 apresentado, pois, de acordo com outros certificados recebidos da Secretaria de
Educação do Estado do Rio Grande do Sul, o código de autenticação vem especificado no certificado, fato
que não procede com o título em questão, que apresenta um número seriado no rodapé, mas sem a
indicação do que ele representa.

PROTOCOLO 33007090442-3 – RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 50
PARA 60. Conforme edital de abertura, a alínea A se refere à comprovante de Conclusão de Ensino Superior
e, de acordo com o título enviado, trata-se de um atestado que apresenta o candidato como PROVÁVEL
formando de curso superior. Ou seja, o comprovante apresentado não é válido para a alínea relacionada.
Além disso, o histórico enviado deixa claro que a carga horária exigida para diplomação é de 3020h e o
candidato apresenta 2922h cumpridas. Em relação ao título nº 10, da alínea E, a banca defere o recurso, pois
o documento está de acordo com a alínea relacionada, apresenta relação com o cargo e tem carga horária
compatível com a exigida.

PROTOCOLO 33007090478-8 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, a alínea A se refere
à comprovante de Conclusão de Ensino Superior e, de acordo com o título enviado, trata-se de um atestado
que apresenta o candidato como PROVÁVEL formando de curso superior. Ou seja, o comprovante
apresentado não é válido para a alínea relacionada.

PROTOCOLO 33007090492-4 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico - objetiva,
conforme especificado no Anexo IV- Cronograma do Concurso. O título em questão não é curso de
graduação ou especialização, por isso não pode ser considerado, visto que data de 1976.

PROTOCOLO 33007090112-7 – RECURSO INDEFERIDO. O título “Atestado de Local de Trabalho” não foi
considerado, pois, conforme item 5.37.28, não serão pontuados como títulos a experiência profissional.



PROTOCOLO 33007090175-6 – RECURSO INDEFERIDO. Os títulos “Capacitação e Treinamento para o
uso do Moodle”, com obtenção em 30/08/2007, “Rotinas Financeiras e Fiscais”, com obtenção em
18/02/2009, e “Rotinas Trabalhistas”, com obtenção em 13/09/2009, foram novamente avaliados e, conforme
item 5.37.29, não se enquadram nas exigências do edital, pois apenas serão considerados apenas os títulos
obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de graduação e especialização, com data de expedição até o prazo
estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no anexo IV -
cronograma do concurso. O título “Encontro Nacional de Engenharia de Produção” foi analisado novamente,
e a banca constatou que o nome da candidata diverge do apresentado na inscrição. Conforme item 5.37.27,
se o nome do candidato nos documentos apresentados para a prova de títulos for diverso do nome que
constar no requerimento de inscrição, deverá ser anexado o comprovante da alteração do nome (certidão de
casamento ou de divórcio, ou de retificação do respectivo registro civil), sob pena de invalidação da
pontuação ao candidato.

PROTOCOLO 33007090210-4 – RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 5
PARA 15. O título constante na página 01, “Ciências Contábeis”, não comprova a conclusão do curso. O
atestado menciona que a candidata está matriculada, portanto, baseada no item 5.37.29, serão considerados
apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de graduação e especialização, com data de
expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme
especificado no anexo IV - cronograma do concurso, o prazo estabelecido da publicação é 05/02/2015. Os
títulos contidos nas páginas 02, 03 e 06 foram parcialmente deferidos com alteração de nota. Foi apresentado
o mesmo documento através de três cópias, a banca baseia-se no item 5.37.31, cada título será considerado
e avaliado uma única vez, vedada a cumulatividade de pontos, e no item 5.37.32, 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. Por esse motivo, a pontuação do título 02 repassada ao
título 06, pois é o título de maior valor. Retifica-se a nota da candidata na alínea C para não entregue e na
alínea E para 10 pontos. O título constante na página 04, “Técnico em Segurança do Trabalho”, não foi
considerado, pois, conforme item 5.37.27, se o nome do candidato nos documentos apresentados para a
prova de títulos for diverso do nome que constar no requerimento de inscrição, deverá ser anexado o
comprovante da alteração do nome (certidão de casamento ou de divórcio, ou de retificação do respectivo
registro civil), sob pena de invalidação da pontuação ao candidato. A banca não localizou documento de
alteração de nome. O título constante na página 05, “Diploma prof. Ens. Fundamental, não foi pontuado, pois,
conforme item 5.37.29, serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de
graduação e especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos
aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no anexo IV - cronograma do concurso. A data de
obtenção do título em questão é 26/05/2000.

PROTOCOLO 33007090221-2 – RECURSO INDEFERIDO. Os recursos não foram apresentados junto com o
formulário padrão. Conforme item 5.37.6, o preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é
obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder, e item 5.37.5, os títulos deverão ser
apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da
respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será disponibilizada
conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato, sendo que uma delas deverá estar
colada como capa do envelope.

PROTOCOLO 33007090276-3 – RECURSO INDEFERIDO. O título “Bacharel em Ciências Contábeis” não foi
considerado, conforme item do edital 5.37.5, os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia
autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa –
Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do
Concurso, firmadas pelo candidato, O título “Preparatório de Informática” e “Processamento de Dados” não
apresentam autenticação, e, conforme item do edital 5.37.5, os títulos deverão ser apresentados por meio de
cópia autenticada e com data de obtenção anterior à 29/10/2009, conforme item do edital 5.37.29. Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.

PROTOCOLO 33007090317-1 – RECURSO INDEFERIDO. O título referente à “Pós Graduação” foi
apresentado por meio de cópia não autenticada, em desacordo com o edital de abertura, item 5.37.5: os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada.



PROTOCOLO 33007090340-6 – RECURSO INDEFERIDO. O título foi novamente avaliado e não será
considerado, pois a carga horária total, constante na descrição, totaliza 08 horas/aula, estando em descordo
com o item 5.37.13 do edital: “Os títulos para comprovação de participação em cursos, seminários, simpósios,
congressos serão considerados se estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito e se
possuírem carga horária igual ou superior ao determinado no Anexo X, c) CERTIFICADO DE CURSOS
AFINS COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – MÍNIMO DE 16H”

PROTOCOLO 33007090350-4 e 33007090351-4 – RECURSOS INDEFERIDOS. O título de “Técnico em
Informática” foi obtido em 21/01/2003, estando em descordo com o edital, conforme item 5.37.29: Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.

PROTOCOLO 33007090367-2. RECURSO INDEFERIDO. Todos os títulos entregues foram pontuados
conforme edital de abertura.

PROTOCOLO 33007090472-8 – RECURSO INDEFERIDO. O título apresentado não consta data de
obtenção, em desacordo com o item 5.37.29: “Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de
29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para
a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do
Concurso.”

PROTOCOLO 33007090496-4 – RECUESO INDEFERIDO. Os títulos apresentados não foram
acompanhados do formulário padrão. De acordo com o item 5.37.6 do edital de abertura, “O preenchimento
do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não
proceder” e item 5.37.5 “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope
tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de
Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo
candidato, sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope”. O formulário para entrega de
títulos foi disponibilizado na página da Fundatec dia 06/01/2015.

PROTOCOLO 33007090500-8 – RECURSO INDEFERIDO. O atestado apresentado é claro ao mencionar
que a conclusão do curso está prevista para 09/02/2015, e, de acordo com o item 5.37.29, “Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”, dia 05/02/2015.

PROTOCOLO 33007090505-8 – RECURSO INDEFERIDO. O título “Lógica – 40 horas”  não foi pontuado,
pois, de acordo com o item 5.37.32, “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
candidato apresentou um título de “Curso Técnico em Informática” onde constavam as duas disciplinas dos
itens E.

PROTOCOLO 33007090507-8 – RECURSO INDEFERIDO. Todos os títulos entregues foram pontuados
conforme edital de abertura e tabela de pontuação constante no Anexo VIII.

PROTOCOLO 33007090126-5 – RECURSO INDEFERIDO. O Histórico Escolar da Graduação não menciona
a conclusão do curso. Conforme item 5.37.29, “Serão considerados apenas os títulos obtidos com data de
expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme
especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”.

PROTOCOLO 33007090200-6 e 33007090244-9 – RECURSOS INDEFERIDOS. O título “2º Conferência
Municipal do Meio Ambiente” foi obtido em 10 de junho de 2009 e o título “Informática Básica” foi obtido em
28 de outubro de 2009, por isso não foram considerados, tendo em vista que o item 5.37.29 deixa claro que
“serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e
Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova
teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”.

PROTOCOLO 33007090222-2 – RECURSO INDEFERIDO. O título “Técnico em Informática” foi obtido em
2001, por isso não foi considerado, pois não está de acordo com o item 5.37.29: “Serão considerados apenas



os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição
até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado
no Anexo IV - Cronograma do Concurso”.

PROTOCOLO 33007090230-0 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 20 PARA 40. Após nova
análise, a banca decide por deferir o pedido de pontuação pelo título “Licenciatura em Letras”, tendo em vista
que a candidata apresentou atestado de conclusão de curso. Assim, altera-se a nota da alínea A de 0,0 para
20.

PROTOCOLO 33007090284-1 – RECURSO INDEFERIDO. Candidato não apresentou títulos autenticados,
conforme item 5.37.5: “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada”, apenas o
formulário de entrega dos títulos estava com a assinatura registrada.

PROTOCOLO 33007090374-0 – RECURSO INDEFERIDO. Não haverá novo prazo para entrega de títulos. A
candidata não apresentou títulos autenticados, conforme item 5.37.5: “Os títulos deverão ser apresentados
por meio de cópia autenticada”, apenas o formulário de entrega dos títulos estava com a assinatura
registrada.

PROTOCOLO 33007090380-9 – RECURSO INDEFERIDO. O título 3, “Atestado Profissional”, não foi
considerado, pois, conforme item 5.37.28, não serão pontuados como títulos a experiência profissional. O
título 2, “Prevenção e Combate a Incêndio”, não atinge a carga horária mínima exigida, conforme item do
edital 5.37.13: “Os títulos para comprovação de participação em cursos, seminários, simpósios, congressos
serão considerados se estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito e se possuírem
carga horária igual ou superior ao determinado no Anexo X, c) CERTIFICADO DE CURSOS AFINS COM AS
ATRIBUIÇÕES DO CARGO – MÍNIMO DE 16H”

PROTOCOLO 33007090428-7 – RECURSO INDEFERIDO. Os títulos apresentados “Licenciatura no Divã” e
“I Seminário Regional de Psicopedagogia” não foram pontuados, pois não estavam autenticados, conforme
item 5.37.5 (Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada), e foram obtidos antes da
data estipulada em edital, conforme item 5.37.29 (Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de
29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para
a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do
Concurso).

PROTOCOLO 33007090429-7 – RECURSO INDEFERIDO. Não haverá novo prazo para entrega de títulos.

PROTOCOLO 33007090470-8 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 65 PARA 80. Após nova
análise, a banca decide por deferir o pedido de pontuação pelos títulos 06, 09 e 10. Assim, altera-se a nota da
alínea “c” de 15 para 20 e da alínea “d” de 10 para 20, tendo em vista que os títulos estavam dentro do prazo
de obtenção, conforme item do edital 5.37.29.

PROTOCOLO 33007090481-6, 33007090483-6, 33007090484-6 e 33007090487-6. – RECURSOS
DEFERIDOS. ALTERA-SE A NOTA DE 20 PARA 45. A banca decide por avaliar os títulos da candidata
conforme segue: Título 1, altera-se a nota de 0,00 para 20; Título 2 e 2.1, não foram considerados, pois
conforme item 5.37.28 não serão pontuados como títulos a experiência profissional; Título 3, 4, 5 e 7 foram
obtidos em datas anteriores à 29/10/2009, o item 5.37.29 deixa claro que “Serão considerados apenas os
títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até
o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no
Anexo IV - Cronograma do Concurso”. Por isso, a banca não validou os títulos; Título 6 altera-se a nota de
0,00 para 5,00.

PROTOCOLO 33007090187-4 – RECURSO INDEFERIDO. Os documentos apresentados não estão de
acordo com o disposto no Edital de Abertura, a saber: 5.37.5 “Os títulos deverão ser apresentados por meio
de cópia autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação
discriminativa – Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV –
Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato, sendo que uma delas deverá estar colada como capa do
envelope.”; 5.37.6 “O preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatória, não sendo
avaliados os títulos de quem assim não proceder.”; 5.37.7 “O preenchimento correto do formulário de relação



de títulos é de inteira responsabilidade do candidato. 5.37.8 A escolha dos documentos para cada alínea,
observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A
Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos
Entregues.”

PROTOCOLO 33007090226-2 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0 PARA 20. Tendo em
vista esclarecimentos obtidos quanto aos títulos entregues no prazo estipulado em edital, altera-se a nota de
0 para 20 pontos.

PROTOCOLO 33007090239-0 – RECURSO INDEFERIDO. Os documentos apresentados nas páginas 4 (I
Simpósio de Educação Física e Saúde – UNIPAMPA: Crianças e Adolescentes) e 6 (II Congresso
Internacional de Formação Profissional em Educação Física e VI Seminário de Estudos e Pesquisas em
Formação Profissional no Campo da Educação Física) não receberam pontuação pelo critério descrito no
item 5.3.24 do Edital de Abertura: “Os títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo
correspondente à respectiva inscrição e serão avaliados conforme previsto no Anexo IX deste Edital.” Já o
documento apresentado à página 5 (Monitor do projeto de extensão Atividades Aquáticas em Extensão), além
do critério 5.3.24, antes mencionado, também deixou de receber pontuação pelo critério constante no item
5.37.28: “Não serão pontuados como títulos a experiência profissional.”.

PROTOCOLO 33007090302-3 – RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0
PARA 30. Os documentos apresentados nas páginas 5 e 6 serão pontuados por tratar-se de seminário na
área da educação, de acordo com a alínea D do anexo X. Os documentos apresentados nas páginas 7 e 8
referem-se a cursos de informática, sendo pontuados. Quanto aos demais documentos, justifica-se o que
segue: tendo em vista a descrição analítica das atribuições do cargo, constante no Edital de Abertura, qual
seja: “1. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas e de secretaria dos
estabelecimentos de ensino; 2. Manter em dia a escrituração, preencher boletins estatísticos, lavrar e assinar
atas, receber, redigir e expedir correspondências em geral dos estabelecimentos de ensino; 3. Elaborar e
distribuir boletins de notas, histórico escolar e outros similares; 4. Lavrar termos de abertura e de
encerramento dos livros de escrituração dos estabelecimentos de ensino; 5. Redigir e subscrever, de ordem
de Direção, editais de chamada, matrículas e outros similares; 6. Classificar, protocolar e arquivar papéis,
documentos e correspondências e registrando entrada, saída e movimentação de expedientes; 7. Manter
atualizados os assentamentos referentes ao corpo docente e discente; 8. Organizar e manter atualizados
prontuários de legislação referente ao ensino; 9. Receber, conferir e distribuir material necessário ao trabalho,
de acordo com normas predeterminadas; 10. Manter atualizado o registro de material de consumo e efetuar
tombamento do material permanente, registrando os dados e avarias; 11. Executar trabalhos de
mecanografia e reprografia; 12. Executar outras tarefas semelhantes.”, o documento apresentado à página 2
(Curso de Formação de Tutores para EAD) não foi pontuado com base no critério descrito no Edital antes
mencionado, item 5.37.24 “Os títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo
correspondente à respectiva inscrição e serão avaliados conforme previsto no Anexo IX deste Edital.”;
diferente da afirmação constante no recurso, “tutoria” e “administração” são atividades distintas. O documento
constante à página 3 (autoria do trabalho intitulado Utilização e Edição Compartilhada de
Informação Espacial Utilizando API do Google Maps), embora tenha sido apresentado no ambiente
acadêmico, não guarda relação com a área educacional, assim como o documento apresentado à página 4,
portanto não foram pontuados.

PROTOCOLO 33007090353-4 – RECURSO INDEFERIDO. Os documentos apresentados nas páginas 04 e
05, relativos aos cursos de informática, atestam cursos realizados nos períodos de 11/05/1996 a 26/10/1996
e 10/03/2001 a 26/05/2001, respectivamente. Portanto, não receberam pontuação pelo critério constante no
item 5.37.29: “Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação
e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova
teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.”.

PROTOCOLO 33007090417-9 – RECURSO INDEFERIDO. Tendo em vista a descrição analítica das
atribuições do cargo, constante no Edital de Abertura, qual seja: “1. Planejar, coordenar e supervisionar as
atividades administrativas e de secretaria dos estabelecimentos de ensino; 2. Manter em dia a escrituração,
preencher boletins estatísticos, lavrar e assinar atas, receber, redigir e expedir correspondências em geral
dos estabelecimentos de ensino; 3. Elaborar e distribuir boletins de notas, histórico escolar e outros similares;
4. Lavrar termos de abertura e de encerramento dos livros de escrituração dos estabelecimentos de ensino;



5. Redigir e subscrever, de ordem de Direção, editais de chamada, matrículas e outros similares; 6.
Classificar, protocolar e arquivar papéis, documentos e correspondências e registrando entrada, saída e
movimentação de expedientes; 7. Manter atualizados os assentamentos referentes ao corpo docente e
discente; 8. Organizar e manter atualizados prontuários de legislação referente ao ensino; 9. Receber,
conferir e distribuir material necessário ao trabalho, de acordo com normas predeterminadas; 10. Manter
atualizado o registro de material de consumo e efetuar tombamento do material permanente, registrando os
dados e avarias; 11. Executar trabalhos de mecanografia e reprografia; 12. Executar outras tarefas
semelhantes.”, o documento apresentado na página 01 (Disseminadores de Educação Fiscal-RS-1/2013) não
foi pontuado com base no critério descrito no Edital antes mencionado, item 5.37.24: “Os títulos deverão
guardar relação direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição e serão avaliados
conforme previsto no Anexo IX deste Edital.”, assim como o documento apresentado na página 02, que, além
desse motivo, não traz informação de endereço eletrônico para consulta de código de autenticação, de forma
que não é possível verificar a autenticação do documento (item 5.37.18 do Edital); ainda, apenas para os
documentos apresentados na alínea “D” é considerado “e/ou na Educação”. Os documentos apresentados
nas páginas 03 e 04 não foram pontuados com base no item 5.37.29 do Edital: “Serão considerados apenas
os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição
até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado
no Anexo IV - Cronograma do Concurso”. Já os documentos apresentados nas páginas 05 e 06, referem-se a
documentos comprobatórios de atividades que são diferentes dos títulos de participação em cursos,
seminários, simpósios e congressos, conforme Anexo X do Edital de Abertura, portanto não foram pontuados.

PROTOCOLO 33007090141-1 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE NOTA DE 20 PARA 30. Com base
em informações complementares e nova análise, pontua-se o documento apresentado na segunda linha da
alínea E.

PROTOCOLO 33007090186-4 – RECURSO INDEFERIDO. Documento apresentado na página 06 não foi
pontuado com base no item 5.37.16 do Edital: “Em caso de atividades desenvolvidas em períodos
concomitantes, somente um dos períodos será pontuado”, tendo em vista que o documento apresentado na
página 05, referente à alínea “e”, também é datado de 28/01/2015.

PROTOCOLO 33007090392-7 – RECURSO INDEFERIDO. Documentos apresentados sem observância ao
disposto no Edital de Abertura, a saber: 5.37.5 “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia
autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa –
Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do
Concurso, firmadas pelo candidato, sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope.”;
5.37.6 “O preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos
de quem assim não proceder.”; 5.37.7 “O preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de
inteira responsabilidade do candidato. 5.37.8 A escolha dos documentos para cada alínea, observada a
quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca
Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”

PROTOCOLO 33007090431-5 – RECURSO INDEFERIDO. O documento apresentado na alínea D refere-se
à comprovação de atividades que são diferentes dos títulos de participação em seminários, simpósios e
congressos, conforme Anexo X do Edital de Abertura, portanto não foi pontuado.

PROTOCOLO 33007090220-2 – RECURSO INDEFERIDO. Os certificados “III Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão”, “II Seminário Internacional de Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG” e “IV SIEPE – Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e extensão” não atendem o item
5.37.5 do Edital de abertura: “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada”.

PROTOCOLO 33007090345-6 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0 PARA 10. Com base
em informações complementares e nova análise, as disciplinas de Informática realizadas durante o Curso
Técnico de Secretariado, que somam carga horária superior a 20 horas, serão consideradas válidas e
pontuadas, tendo em vista que cumprem o Anexo X – alínea “e” do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090409-0 – RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 35
PARA 45. Com base em informações complementares e nova análise, os títulos “Curso de Inglês Básico I” e
“Introdução à compreensão de leitura em língua francesa” serão considerados válidos e pontuarão tendo em
vista o cumprimento do item 5.37.13 “Os títulos para comprovação de participação em cursos, seminários,



simpósios, congressos serão considerados se estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está
inscrito e se possuírem carga horária igual ou superior ao determinado no Anexo X.” Porém, os demais títulos
não serão pontuados por enquadrarem-se nos critérios para não valoração dos títulos, trata-se de
“Documento comprobatório de atividades que são diferentes dos títulos de participação em cursos,
seminários, simpósios e congressos” conforme anexo X do edital de abertura.

PROTOCOLO 33007090433-5 e 33007090434-5 – RECURSOS INDEFERIDOS. O certificado objeto de
questionamento foi considerado e pontuado na primeira análise.

PROTOCOLO 33007090459-1 – RECURSO INDEFERIDO. O certificado objeto de questionamento
enquadra-se nos itens 5.37.7 (O preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de inteira
responsabilidade do candidato) e 5.37.8 (A escolha dos documentos para cada alínea, observada a
quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca
Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues).

PROTOCOLO 33007090113-7 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico - objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. O título “Seminário de Formação Continuada
para Professores Municipais, Estaduais e APAE” foi realizado entre 26.02.2009 e 07.10.2009, sendo sua
realização anterior à data estipulada em edital para a obtenção dos títulos.

PROTOCOLO 33007090178-6 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.5, os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de
2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos Entregues,  que será
disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato, sendo que uma
delas deverá estar colada como capa do envelope. E conforme o item 5.37.6, o preenchimento do Formulário
para Entrega de Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder. Uma vez
que o referido formulário não foi remetido conforme especificado em edital, os títulos encaminhados não
puderam ser avaliados.

PROTOCOLO 33007090183-4 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0 PARA 20. O título
“Gestão do Conhecimento em Recursos Humanos”, pós-graduação Lato Sensu, foi pontuado, tendo em vista
que cumpre o item 5.37.26: “Serão considerados apenas os títulos obtidos até o prazo estabelecido para a
entrega dos títulos, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”, tendo este sido emitido
dentro do período aprazado em edital.

PROTOCOLO 33007090202-6 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.24, os
títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo, que são: atividades de nível médio, de
relativa complexidade, envolvendo a execução de tarefas próprias do estabelecimento de ensino. Assim
sendo, os títulos Curso de Auxiliar de Plataforma Petróleo e Gás com ênfase em QSMS e o Curso atendente
de lojas e técnicas administrativas, por seus conteúdos distribuídos nas cargas-horarias contidas nos seus
respectivos certificados não denotam relação direta com o cargo ora referenciado e especificado em edital.

PROTOCOLO 33007090229-2 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico - objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. Os títulos “XII Semana Acadêmica de
Ciências Biológicas” e “Introdução a Informática” foram realizados antes da data estipulada em edital, o
primeiro entre 22 e 28 de setembro de 2009 e o segundo em 9 de outubro de 1995, estando ambos fora do
prazo estipulado em edital.

PROTOCOLO 33007090401-0 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura, item 5.37.28, não
serão pontuados como títulos a experiência profissional. Este item embasa o indeferimento do titulo “Contrato
temporário cargo 101209 Agente Educacional II”, pois se trata de comprovação de experiência profissional
literalmente.  Ainda, conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão considerados apenas os títulos obtidos a
partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo
estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico - objetiva, conforme especificado no Anexo IV
- Cronograma do Concurso. Os títulos “I.P.D. – WIM95 – WORD 97 – EXCEL 97” e “EXCEL 2000” foram
realizados antes da data estipulada em edital, sendo o primeiro em 12 de junho de 1999 e o segundo em 27
de dezembro de 2003, estando ambos fora do prazo estipulado em edital.



PROTOCOLO 33007090279-3 e 33007090296-0 – RECURSOS INDEFERIDOS. Conforme edital de
abertura, item 5.37.14, o candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos
poderá apresentar certidão de conclusão expedida pela respectiva instituição. O titulo “Ciências Sociais”, pela
Fundação Attila Taborda, e o titulo “Psicologia”, pela ULBRA, ambos em nível de graduação, não foram
concluídos, sendo remetidos históricos e atestados de suspensão de matrícula, assim sendo, não
contemplam o item 5.37.14 do edital. Ainda, conforme edital de abertura, item 5.37.29, serão considerados
apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de
expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico - objetiva, conforme
especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. Os títulos “IV Semana Acadêmica do Curso de
Ciências Sociais”, “6ª Conferencia Municipal de Saúde de Caçapava do Sul” e “Windows – IPD – Word XP –
Excel XP – Digitação e Internet” foram realizados antes da data estipulada em edital, sendo o primeiro entre
20 e 24 de novembro de 2006, o segundo em 12 de julho de 2007 e o terceiro entre fevereiro e abril de 2006,
estando todos fora do prazo estipulado em edital.

PROTOCOLO 33007090369-2 e 33007090372-0 – RECURSOS INDEFERIDOS. Conforme edital de
abertura, item 5.37.7, o preenchimento do formulário para entrega de títulos é obrigatório, não sendo
avaliados os títulos de quem assim não proceder. Ainda, conforme o edital de abertura, item 5.37.8, a escolha
dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de
inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no
Formulário da Relação de Títulos Entregues. Os títulos “Formação pela Escola – Módulo de Transporte
Escolar”, “Formação pela Escola – Módulo FUNDEB” e “Formação pela Escola – Módulo Programa Dinheiro
Direito na Escola” foram elencados no item “d” do formulário de entrega de títulos, porém tratam-se de cursos
de formação, devendo ser, conforme regras editalícias, elencados em seu item correspondente no formulário
e não conforme foram relacionados pelo candidato, ou seja, no item “c” do formulário de entrega de títulos,
que refere-se a realização de seminários, simpósios e congressos.

PROTOCOLO 33007090176-6 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0 PARA 5. O título
“Educador Assistente”, indicado para aproveitamento no item “c, foi pontuado, tendo em vista que cumpre o
item 5.37.26: “Serão considerados apenas os títulos obtidos até o prazo estabelecido para a entrega dos
títulos, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso”, tendo este sido emitido dentro do
período aprazado em edital.

PROTOCOLO 33007090441-3 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 40 PARA 75. Conforme
edital de abertura, item 5.37.10, Graduação, Pós-Graduação, cursos, seminários, simpósios, congressos,
deverão ser apresentados em cópia autenticada do cerificado ou diploma, original ou cópia autenticada do
atestado dou declaração emitida pela instituição organizadora, estando o título “Licenciatura em Ciências
Exatas” em consonância com o referido item, assim como os títulos “2º Seminário Intrapibid”, “3º Seminário
Intrapibid” e “4º Seminário Intrapibid”, estando o recurso do candidato totalmente deferido.

PROTOCOLO 33007090123-5 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme critérios de avaliação publicados, o
título 1 apresentado refere-se ao requisito do cargo (motivo 19).

PROTOCOLO 33007090148-1 – RECURSO INDEFERIDO. Não serão aceitos títulos após o prazo
estabelecido para a entrega.

PROTOCOLO 33007090158-0 – RECURSO INDEFERIDO. Não serão aceitos títulos após o prazo
estabelecido para a entrega.

PROTOCOLO 33007090193-2 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme critérios de avaliação publicados, o
título 1 apresentado refere-se ao requisito do cargo (motivo 19).

PROTOCOLO 33007090212-4 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, 5.37.14, o
candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá apresentar
certidão de conclusão expedida pela respectiva instituição. Portanto, o título apresentado não informa a
conclusão do curso e sim a sua PROVÁVEL conclusão.

PROTOCOLO 33007090310-1 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme critérios de avaliação publicados, o
título 1 apresentado refere-se ao requisito do cargo (motivo 19).

PROTOCOLO 33007090437-5 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,



conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. O título 7 apresentado consta datado de
14/09/2009.

PROTOCOLO 33007090501-8 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, 5.37.2, a Prova de
Títulos consistirá na avaliação de documentos para comprovação da experiência e desenvolvimento
profissional na área em que o candidato se inscreveu.

PROTOCOLO 33007090102-9 – RECURSO INDEFERIDO. O candidato não apresentou o formulário do
Anexo X e, conforme item 5.37.6 do Edital de Abertura, o preenchimento do Formulário para Entrega de
Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder.

PROTOCOLO 33007090117-7 – RECURSO INDEFERIDO. Os títulos 5 e 9 estão alocados incorretamente
na alínea “d”. São títulos de cursos e estão informados na alínea de participação em seminários, simpósios
ou congressos. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a escolha dos documentos para cada alínea,
observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A
Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos
Entregues.

PROTOCOLO 33007090170-6 – RECURSO INDEFERIDO. O candidato não apresentou o formulário do
Anexo X e conforme item 5.37.6 do Edital de Abertura, o preenchimento do Formulário para Entrega de
Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder.

PROTOCOLO 33007090171-6 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. Os títulos apresentados na alínea ‘e”
constam datados de 18/10/1999.

PROTOCOLO 33007090189-4 – RECURSO INDEFERIDO. O candidato não apresentou o formulário do
Anexo X e conforme item 5.37.6 do Edital de Abertura, o preenchimento do Formulário para Entrega de
Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder.

PROTOCOLO 33007090238-0 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, 5.37.29, serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. O título 1 apresentado consta datado de
02/05/2007.

PROTOCOLO 33007090263-5. RECURSO INDEFERIDO. Título 2 não foi pontuado, pois, conforme Edital de
Abertura, item 5.37.28, não serão pontuados como títulos a experiência profissional. Título 3 não foi
pontuado, pois está alocado incorretamente na alínea “c” (certificado de cursos afins com as atribuições do
cargo). Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a escolha dos documentos para cada alínea, observada a
quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca
Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.
Títulos 4 e 5 não foram pontuados, conforme item 5.37.13: Os títulos para comprovação de participação em
cursos, seminários, simpósios, congressos serão considerados se estiverem relacionados com o cargo no
qual o candidato está inscrito e se possuírem carga horária igual ou superior ao determinado no Anexo X. Os
títulos apresentados são projetos.

PROTOCOLO 33007090270-3. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos 4 e 5 estão alocados incorretamente na
alínea “d”. São títulos de cursos e estão informados na alínea de participação em seminários, simpósios ou
congressos. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a escolha dos documentos para cada alínea,
observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A
Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos
Entregues. Além disso, para cursos, a carga horária mínima exigida é de 16h, conforme item 5.37.13.

PROTOCOLO 33007090274-3. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não apresentou o formulário do
Anexo X e conforme item 5.37.6 do Edital de Abertura, o preenchimento do Formulário para Entrega de
Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder.

PROTOCOLO 33007090301-3. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos 5 e 6 estão alocados incorretamente na
alínea “d”. São títulos de cursos e estão informados na alínea de participação em seminários, simpósios ou
congressos. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a escolha dos documentos para cada alínea,



observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A
Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos.

PROTOCOLO 33007090308-3. RECURSO INDEFERIDO. Título 2 não foi pontuado, conforme Edital de
Abertura, 5.37.29: serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de
Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos
aprovados na prova teórico-objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. O título
1 apresentado consta datado de 26/12/2002. E o título 4 não foi pontuado, pois, conforme item 5.37.24, os
títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição e
serão avaliados conforme previsto no Anexo IX deste Edital.

PROTOCOLO 33007090311-1. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não apresentou o formulário do
Anexo X e conforme item 5.37.6 do Edital de Abertura, o preenchimento do Formulário para Entrega de
Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder.

PROTOCOLO 33007090320-0. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos 2 e 3 estão alocados incorretamente na
alínea “c”. São títulos de seminários, simpósios ou congressos e estão informados na alínea de cursos afins
com as atribuições do cargo. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a escolha dos documentos para cada
alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do
candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de
Títulos. Os títulos 5 e 6 não pontuados, pois conforme item 5.37.26, serão considerados apenas os títulos
obtidos até o prazo estabelecido para a entrega dos títulos, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma
do Concurso. Ainda, os títulos 5 e 6 apresentados não possuem conclusão e conforme item 5.37.14, o
candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá apresentar
certidão de conclusão expedida pela respectiva instituição.

PROTOCOLO 33007090337-8. RECURSO INDEFERIDO. O título 3 está alocado incorretamente na alínea
“c”. É um título de seminário, simpósio ou congresso e está informado na alínea de cursos afins com as
atribuições do cargo. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a escolha dos documentos para cada alínea,
observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A
Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos.

PROTOCOLO 33007090355-4. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não apresentou o formulário do
Anexo X e conforme item 5.37.6 do Edital de Abertura, o preenchimento do Formulário para Entrega de
Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder.

PROTOCOLO 33007090373-0. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos 5 e 6 estão alocados incorretamente na
alínea “d”. São títulos de cursos e estão informados na alínea de participação em seminários, simpósios ou
congressos. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a escolha dos documentos para cada alínea,
observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A
Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos e
pontuará conforme o título indicado na alínea corretamente.

PROTOCOLO 33007090396-7. RECURSO INDEFERIDO. O título 1 não foi pontuado, pois está alocado
incorretamente na alínea “a”. É um título de ensino médio. Título 2 não foi pontuado, pois está alocado
incorretamente na alínea “c” e é um título de seminário. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a escolha
dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de
inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no
Formulário da Relação de Títulos. E título 3 não foi pontuado, pois, conforme item 5.37.28, não serão
pontuados como títulos a experiência profissional.

PROTOCOLO 33007090415-9. RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.30, 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.

PROTOCOLO 33007090422-7. RECURSO INDEFERIDO. Títulos 2 e 8 não foram pontuados, pois, conforme
Edital, item 5.37.18: somente serão aceitos certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com
assinatura eletrônica se estes apresentarem a possibilidade da autenticação eletrônica. Os títulos 11 e 12 não
pontuados, pois não possuem código de autenticação eletrônica. Os títulos 7, 9 e 10 não foram pontuados,
pois estão alocados incorretamente na alínea “d”. São títulos de cursos e estão informados na alínea de
participação em seminários, simpósios ou congressos. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a escolha



dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de
inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no
Formulário da Relação de Títulos e pontuará conforme o título indicado na alínea corretamente. Ainda, o título
10 informado como curso não possui a carga horária mínima exigida para pontuação (16h).

PROTOCOLO 33007090425-7. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não apresentou o formulário do
Anexo X e conforme item 5.37.6 do Edital de Abertura, o preenchimento do Formulário para Entrega de
Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder.

PROTOCOLO 33007090443-3. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não apresentou o formulário do
Anexo X e conforme item 5.37.6 do Edital de Abertura, o preenchimento do Formulário para Entrega de
Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder.

PROTOCOLO 33007090448-3. RECURSO INDEFERIDO. Título 4 não foi pontuado, pois, conforme Edital de
Abertura, 5.37.29, serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de
Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos
aprovados na prova teórico-objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. O título
4 apresentado consta datado de 10/06/2006.

PROTOCOLO 33007090464-0. RECURSO INDEFERIDO. Todos os títulos enviados possuem datas de
conclusão 2002 e 2005, respectivamente, e, conforme Edital de Abertura, item, 5.37.29, serão considerados
apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de
expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva, conforme
especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.

PROTOCOLO 33007090490-4. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não apresentou o formulário do
Anexo X e conforme item 5.37.6 do Edital de Abertura, o preenchimento do Formulário para Entrega de
Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder.

PROTOCOLO 33007090240-9. RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 25
PARA 45. O título 1 foi pontuado, tendo em vista que cumpre o item 5.37.14. Os títulos 9, 11 e 12 não foram
pontuados, pois estão alocados incorretamente na alínea “d”. São títulos de cursos e estão informados na
alínea de participação em seminários, simpósios ou congressos. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a
escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é
de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada
no Formulário da Relação de Títulos e pontuará conforme o título indicado na alínea corretamente.

PROTOCOLO 33007090133-3. RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0
PARA 20. O título 1 foi pontuado, tendo em vista que cumpre o item 5.37.14. Os títulos de 2 à 4 não
pontuados, pois estão alocados incorretamente na alínea “c” e são títulos de fóruns e seminários e títulos e
conforme Edital de Abertura, item 5.37.8, a escolha dos documentos para cada alínea, observada a
quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca
Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos e pontuará
conforme o título indicado na alínea corretamente.

PROTOCOLO 33007090182-4 – RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. Na alínea C, A NOTA ALTERA
DE 5 PARA 10, sendo considerado o título “Disseminados de Educação Fiscal – RS”. Para os demais títulos
da alínea C, não serão consideradas atividades desenvolvidas em períodos concomitantes, conforme o item
5.37.16 do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090486-6 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0 PARA 50.

PROTOCOLO 33007090275-3 – RECURSO INDEFERIDO. Títulos obtidos antes de 29/10/2009 (à exceção
de Graduação e Especialização), conforme estabelece o item 5.37.29 do Edital de Abertura e também
documentos relacionados na alínea incorreta, conforme item 5.37.7 e 5.37.8. Exemplo um curso classificado,
pelo candidato, como seminário, ou vice-versa.

PROTOCOLO 33007090378-0 – RECURSO INDEFERIDO. De acordo com o Edital de Abertura, os
documentos relacionados na alínea incorreta, conforme item 5.37.7 e 5.37.8. Exemplo um curso classificado,
pelo candidato, como seminário, ou vice-versa.

PROTOCOLO 33007090400-0 – RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. Na alínea C, A NOTA ALTERA
DE 0 PARA 5, sendo considerado o título “Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã de Porto Alegre/RS”.



Para os demais títulos da alínea C, não serão aceitos certificados de cursos afins com as atribuições do cargo
que tenham carga horária inferior a 16 horas, conforme item 5.37.24 do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090420-7 – RECURSO INDEFERIDO. Na alínea B, a candidata não concluiu o curso de
Pós-Graduação. Na alínea D, títulos obtidos antes de 29/10/2009 (à exceção de Graduação e
Especialização), conforme estabelece o item 5.37.29 do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090445-3 – RECURSO INDEFERIDO. Na alínea C, documentos relacionados na alínea
incorreta, conforme item 5.37.7 e 5.37.8. Exemplo um curso classificado, pelo candidato, como seminário, ou
vice-versa. Também consta na alínea C, o título “PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência”, onde é considerado como títulos referentes à experiência profissional, conforme item 5.37.28 do
Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090465-0 – RECURSO INDEFERIDO. Na alínea C, títulos referentes à experiência
profissional, conforme item 5.37.28 do Edital de Abertura. Na alínea D, títulos obtidos antes de 29/10/2009 (à
exceção de Graduação e Especialização), conforme estabelece o item 5.37.29 do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090471-8 – RECURSO INDEFERIDO. Nas alíneas A e C, títulos não apresentados por
meio de cópia autenticada, conforme previsto no item 5.37.5 do Edital de Abertura. Consta ainda, na alínea C,
documentos relacionados na alínea incorreta, conforme item 5.37.7 e 5.37.8. Exemplo um curso classificado,
pelo candidato, como seminário, ou vice-versa. Nas alíneas D e E, títulos obtidos antes de 29/10/2009 (à
exceção de Graduação e Especialização), conforme estabelece o item 5.37.29 do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090122-5 – RECURSO INDEFERIDO. Os títulos entregues não vieram com o
Formulário de Entrega, Avaliação e Análise de Recursos da Prova de Título. Conforme edital de abertura,
item 5.37.6, “O preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é OBRIGATÓRIA, não sendo avaliados
os títulos de quem assim não proceder.”

PROTOCOLO 33007090277-3 – RECURSO DEFERIDO. A NOTA ALTERA DE 60 PARA 70 PONTOS. Os
títulos foram reavaliados e considerados por apresentar a autenticação eletrônica e por estarem relacionados
ao cargo, conforme rege o edital de abertura.

PROTOCOLO 33007090265-5 – RECURSO DEFERIDO. A NOTA ALTERA DE 60 PARA 70 PONTOS. O
título foi reavaliado e considerado por estar disponível no site conforme descrito pelo candidato. A
reconsideração do título se deu com base no item do edital de abertura 5.37.18: “Somente serão aceitos
certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com assinatura eletrônica se estes apresentarem a
possibilidade da autenticação eletrônica.”

PROTOCOLO 33007090129-5 – RECURSO DEFERIDO. A NOTA ALTERA DE 40 PARA 60 PONTOS. Os
títulos foram reavaliados e considerados por estarem de acordo com os critérios estabelecidos no edital de
abertura.

PROTOCOLO 33007090449-3 – RECURSO INDEFERIDO. Os títulos entregues não vieram com o
Formulário de Entrega, Avaliação e Análise de Recursos da Prova de Título. Conforme edital de abertura item
5.37.6 “O preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é OBRIGATÓRIA, não sendo avaliados os
títulos de quem assim não proceder.”

PROTOCOLO 33007090132-3 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 40 PARA 60 PONTOS.
Os títulos enviados na Alínea D estão de acordo com os critérios estabelecidos no edital de abertura e, já
haviam sidos considerados preliminarmente, pela banca, no entanto, na hora de ser transferido para a grande
de resposta houve um erro operacional, não pontuado corretamente os títulos da candidata.

PROTOCOLO 33007090110-7 – RECURSO INDEFERIDO. Os títulos entregues não vieram com o
Formulário de Entrega, Avaliação e Análise de Recursos da Prova de Título. Conforme edital de abertura,
item 5.37.6, “O preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é OBRIGATÓRIA, não sendo avaliados
os títulos de quem assim não proceder.”

PROTOCOLO 33007090356-4. RECURSO INDEFERIDO. A avaliação de títulos segue rigorosamente os
critérios estabelecidos no edital. Os e-mails enviados não podem ser considerados como apresentação de
título, de acordo com que especifica o item 5.37.25 do edital: “Os documentos representativos de títulos, que
não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão
avaliados.”



PROTOCOLO 33007090469-0. RECURRSO DEFERIDO. A NOTA ALTERA DE 55 PARA 60 PONTOS. O
título lançado na alínea C do formulário de Entrega, Avaliação e Análise de Recursos da Prova de Título, com
a página 5, foi reavaliado e considerado, corroborando com o entendimento do candidato de que o curso tem
haver com as atribuições do cargo, conforme o edital de aberto item 5.37.13: “Os títulos para comprovação de
participação em cursos, seminários, simpósios, congressos serão considerados se estiverem relacionados
com o cargo no qual o candidato está inscrito e se possuírem carga horária igual ou superior ao determinado
no Anexo X.”

PROTOCOLO 33007090446-3. RECURSO INDEFERIDO. A avaliação de títulos segue rigorosamente os
critérios estabelecidos no edital. A candidata enviou seus títulos, porém não foi enviado o Formulário de
Entrega, Avaliação e Análise de Recursos da Prova de Título. Conforme edital de abertura item 5.37.6 “O
preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é OBRIGATÓRIA, não sendo avaliados os títulos de
quem assim não proceder.”

PROTOCOLO 33007090218-4. RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA A NOTA DE 70 PARA
75 PONTOS. INDEFERIDO para o título página 2 lançado na Alínea C do Formulário de Entrega, Avaliação
e Análise de Recursos da Prova de Título, não pontuou por não estar de acordo com o item do edital 5.37.29
que estabelece o seguinte critério, “Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à
exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação
dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.”
DEFERIDO para o título pagina 9, lançado na Alínea D do referido formulário. Na reavaliação do título,
constatou-se que o curso Sistema para Detecção do Uso e Dependência de Substância Psicoativas, está
relacionado a atribuição do cargo, conforme item do edital 5.37.13 “Os títulos para comprovação de
participação em cursos, seminários, simpósios, congressos serão considerados se estiverem relacionados
com o cargo no qual o candidato está inscrito e se possuírem carga horária igual ou superior ao determinado
no Anexo X.”

PROTOCOLO 33007090164-8. RECURSO INDEFERIDO. O título “Banca Avaliadora de Trabalhos” lançado
na alínea D não pontuou pois conforme estabelecido no item 5.37.28 do edital de abertura “Não serão
pontuados como títulos a experiência profissional.”

PROTOCOLO 33007090309-3. RECURSO INDEFERIDO. O documento apresentando na prova de título pela
candidata, não menciona que o curso está concluído e ou data da colação de grau. A banca avaliadora segue
rigorosamente os critérios estabelecidos pelo edital, o item 5.37.14 diz que: O candidato que estiver
aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos poderá apresentar certidão de conclusão
expedida pela respectiva instituição. O documento apresentado comprovou o vínculo da candidata com a
instituição de ensino e descreveu as cadeiras cursadas, no entanto, faltou constar que o curso foi concluído.
O item 5.37.23 do edital de abertura resguarda o direito do candidato a enviar documentos complementares
para os títulos já apresentados, porém, no período destinado para o tal envio, não recebemos nenhum
documento complementar relacionado ao título questionado no recurso da candidata.

PROTOCOLO 33007090127-5. RECURSO INDEFERIDO. O título “Assistente Administrativo e Contábil” está
em nome de Graciela Aparecida Dos Santos Pizatto, enquanto nos demais títulos e documentos entregues,
não aparece o sobrenome Pizatto. Para que este título pontuasse, deveria ter sido enviado uma declaração
da instituição de ensino corrigindo o sobrenome da candidata.

PROTOCOLO 33007090155-0. RECURSO INDEFERIDO. A banca avaliadora de títulos segue rigorosamente
os critérios estabelecidos no edital de abertura, o qual determina no item 5.37.18 Somente serão aceitos
certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com assinatura eletrônica se estes apresentarem a
possibilidade da autenticação eletrônica. Os títulos apresentados não foram reconhecidos em cartórios e não
apresentou a possibilidade de autenticação eletrônica.

PROTOCOLO 33007090208-6. RECURSO INDEFERIDO. O documento apresentado pela candidata como
certidão de conclusão de curso, refere-se a uma cópia simples sem autenticação de um cartório e ou
autenticação eletrônica, de acordo com os itens 5.37.18 e 5.37.5 Os títulos deverão ser apresentados por
meio de cópia autenticada.

PROTOCOLO 33007090291-0. RECURSO INDEFERIDO. O título “Técnico em Informática” foi cursado em



2004, conforme descrito no Formulário de Entrega, Avaliação e Análise de Recursos da Prova Títulos. A
banca avaliadora segue rigorosamente os critérios estabelecidos no edital de abertura o qual destaca no item
5.37.29 que: Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009.

PROTOCOLO 33007090128-5. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos paginas 3 e 4, referentes ao Programa
de Bolsa Permanência não se enquadraram nos requistos previstos no edital no item 5.37.13 quanto a
participação em cursos, seminários, simpósios e congressos, conforme Anexo X do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090241-9. RECURSO INDEFERIDO. O título pagina 7 referente a Bolsa de Iniciação a
Docência, não se enquadra nos requistos previstos em edital no item 5.37.13 quanto a participação em
cursos, seminários, simpósios e congressos, conforme Anexo X do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090347-6. RECURSO INDEFERIDO. O título de Departamento Pessoal RH não será
considerado como curso de informática, tendo em vista que seu conteúdo programático refere-se a matérias
de departamento pessoal e não de informática. Para ser considerado curso de informática, o conteúdo do
curso deveria apresentar conteúdos relacionados a informática como: sistema operacional, word, excel,
power point, entre outros.

PROTOCOLO 33007090506-8 – RECURSO INDEFERIDO. Foi apresentado pela candidata comprovante de
conclusão do curso de Técnico em Secretariado e histórico escolar do referido curso. Conforme mencionado
pela própria candidata em seu recurso, de acordo com o edital de abertura item 5.37.32 “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.”, isto é, será considerado apenas um evento.  Quanto
ao questionamento da candidata em receber pontuação na alínea e, por ter maior pontuação, cabe observar
o item 5.37.8 do Edital de Abertura “A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade
máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora
analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”, a candidata
descreveu o documento de Técnico em Secretariado, somente na alínea c, portando o título foi considerado
nessa alínea.

PROTOCOLO 33007090242-9 e 33007090243-9. RECURSO INDEFERIDO. A banca para avaliar os títulos,
segue rigorosamente o edital de abertura que em seu item 5.37.29 menciona “Serão considerados apenas os
títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até
o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no
Anexo IV - Cronograma do Concurso.”, o curso realizado pela candidata foi nos anos de 2007 a 2008,
portanto não foi considerado, tendo em vista o item do edital de abertura.

PROTOCOLO 33007090159-0. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 80,00 PARA 90,00. O
título foi novamente analisado e será considerado, tendo em vista que refere-se a um curso de informática.

PROTOCOLO 33007090207-6. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura item 5.37.29 “Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.”, os cursos realizados pelo candidato foram
nos anos 1997 e 1998, portanto não foi considerado, tendo em vista o item do edital de abertura.

PROTOCOLO 33007090152-0. RECURSO INDEFERIDO. Conforme item 5.37.8 do Edital de Abertura “A
escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é
de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada
no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”, a candidata descreveu o documento de Técnico em
Transações Imobiliárias, na alínea a, espaço destinado a comprovação de cursos de ensino superior, como o
curso técnico não é considerado ensino superior o título não foi pontuado e não poderá ser considerado,
tendo em vista que não foi descrita na alínea correta, que seria a alínea c.

PROTOCOLO 33007090134-3. RECURSO INDEFERIDO. Os documentos apresentados pela candidata não
estão autenticados e não possuem código de autenticação eletrônica, estando em desacordo com o edital de
abertura itens 5.37.5 “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope
tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de



Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo
candidato, sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope.” e 5.37.18 “Somente serão
aceitos certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com assinatura eletrônica se estes
apresentarem a possibilidade da autenticação eletrônica.”.

PROTOCOLO 33007090136-3. RECURSO INDEFERIDO. O título Curso de Capacitação de RH na área de
Deficiência Mental e Transtornos Globais do Desenvolvimento, não foi considerado tendo em vista que refere-
se a curso e foi descrito na alínea especifica para seminários, simpósios e congressos. Conforme item 5.37.8
do Edital de Abertura “A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima
estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os
documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”, por esse motivo o título não
foi considerado.

PROTOCOLO 33007090201-6. RECURSO INDEFERIDO. Os documentos apresentados pela candidata não
estão autenticados e não possuem código de autenticação eletrônica, estando em desacordo com o edital de
abertura itens 5.37.5 “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope
tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de
Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo
candidato, sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope.” e 5.37.18 “Somente serão
aceitos certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com assinatura eletrônica se estes
apresentarem a possibilidade da autenticação eletrônica.”.

PROTOCOLO 33007090324-0. RECURSO INDEFERIDO. A candidata relacionou o Seminário de
Professores na alínea c, alínea especifica para cursos, e os cursos realizados na alínea d, alínea especifica
para seminários, congressos e simpósios, e conforme item 5.37.8 do Edital de Abertura “A escolha dos
documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira
responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no
Formulário da Relação de Títulos Entregues.”, por esse motivo os cursos e seminário não foram pontuados.

PROTOCOLO 33007090108-9. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos V Ciclo de Palestra, Técnico em
Informática e Seminário de Ciências Jurídicas e Sociais(página 3) não foram considerados, tendo em vista o
item 5.37.29 do edital de abertura “Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à
exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação
dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.”, os
títulos apresentados pelo candidato referem-se aos anos de 2003, 2008 e 05/2009. O documento
comprovando a participação do candidato no Seminário de Ciências Jurídicas e Sociais, ocorrido no ano de
2010, não foi pontuado, pois o candidato relacionou o título na alínea c, alínea específica para cursos, e
conforme item 5.37.8 do Edital de Abertura “A escolha dos documentos para cada alínea, observada a
quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca
Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”,
por esse motivo o seminário não foi pontuado.

PROTOCOLO 33007090116-7. RECURSO INDEFERIDO. Conforme grade de avaliação de títulos, disponível
no portal da Fundatec, a candidata não pontuou os títulos descritos na alínea e, por estarem em desacordo
com o edital de abertura item 5.37.29 “Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à
exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação
dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.”, os
cursos apresentados pela candidata foram realizados nos anos de 2004 e 2007. O título referente ao curso de
Técnico em Contabilidade não foi considerado, pois foi relacionado na alínea d, alínea especifica para
seminário, congressos e simpósios, e de acordo com item 5.37.8 do Edital de Abertura “A escolha dos
documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira
responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no
Formulário da Relação de Títulos Entregues.”, por esse motivo o curso de técnico em contabilidade não foi
pontuado.



PROTOCOLO 33007090185-4. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0,00 PARA 20,00. O
comprovante de conclusão da Licenciatura Plena em Geografia está em acordo com os itens do edital de
abertura e portanto será considerado.

PROTOCOLO 33007090363-2 e 33007090504-8. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0,00
PARA 50,00. Os títulos entregues pela candidata estão conforme itens do edital de abertura e portanto serão
considerados. O título referente ao curso de Elaboração de Projetos não foi considerado, pois está
relacionado na alínea d, alínea especifica para seminário, congressos e simpósios, e de acordo com item
5.37.8 do Edital de Abertura “A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima
estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os
documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”.

PROTOCOLO 33007090421-7. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura item 5.37.29 “Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.”, a candidata apresentou seis documentos,
um na alínea “c”, quatro na alínea “d” e um na alínea “e”, que estão em desacordo com o item mencionado
acima, pois são datados nos anos de 2003, 2007 e 2008.

PROTOCOLO 33007090299-0. RECURSO INDEFERIDO. O questionamento da candidata não foi claro,
porém cabe informar que a candidata recebeu pontuação em todos os títulos entregues, inclusive para o
curso Técnico em Gestão, que foi relacionado na alínea c, e de acordo com item 5.37.8 do Edital de Abertura
“A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de
títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea
indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”,

PROTOCOLO 33007090450-1. RECURSO INDEFERIDO. O título de Secretariado não será considerado
como curso de informática, tendo em vista que seu conteúdo programático refere-se a matérias
administrativas e não de informática.

PROTOCOLO 33007090223-2. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 40,00 PARA 60,00. O
documento entregue no momento do recurso comprovou que a candidata estava formada no período da
entrega dos títulos, por esse motivo o certificado de pedagogia será considerado.

PROTOCOLO 33007090205-6. RECURSO INDEFERIDO. Os documentos apresentados pela candidata não
estão autenticados e não possuem código de autenticação eletrônica, estando em desacordo com o edital de
abertura itens 5.37.5, “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope
tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de
Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo
candidato, sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope.”, e 5.37.18, “Somente serão
aceitos certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com assinatura eletrônica se estes
apresentarem a possibilidade da autenticação eletrônica.”. Além de não estarem autenticados e não
possuírem código de autenticação eletrônica, os títulos relacionados nas alíneas “c” e “e” são datados dos
anos de 2000, 2005, 2006 e 2007 e conforme edital de abertura item 5.37.29 “Serão considerados apenas os
títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até
o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no
Anexo IV - Cronograma do Concurso.”

PROTOCOLO 33007090177-6. RECURSO INDEFERIDO. Os documentos apresentados pelo candidato não
estão autenticados e não possuem código de autenticação eletrônica, estando em desacordo com o edital de
abertura itens 5.37.5, “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope
tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de
Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo
candidato, sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope.”, e 5.37.18, “Somente serão
aceitos certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com assinatura eletrônica se estes
apresentarem a possibilidade da autenticação eletrônica.”



PROTOCOLO 33007090107-9. RECURSO INDEFERIDO. A banca para avaliar os títulos, segue
rigorosamente o edital de abertura que em seu item 5.37.29 menciona “Serão considerados apenas os títulos
obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o
prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no
Anexo IV - Cronograma do Concurso.”, os títulos enviados pela candidata foram realizados em 2007, 6/2009
e 2009. O certificado de conclusão do curso de nível avançado de informática não possui os meses em que o
curso foi realizado, porém a candidata poderia, durante o período de recurso, enviar documento que
comprovasse o período que foi realizado esse curso, conforme edital de abertura item 5.37.23 “Por ocasião
de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou
complementar dados relativos a títulos já entregues.”.

PROTOCOLO 33007090468-0. RECURSO INDEFERIDO. O atestado não foi considerado, pois em nenhum
momento cita que a candidata concluiu o curso, porém a candidata poderia, durante o período de recurso,
enviar novo documento que comprovasse a conclusão do curso, conforme edital de abertura item 5.37.23
“Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para
esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues.”.

PROTOCOLO 33007090303-3. RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0,00
PARA 10,00. Os títulos foram novamente avaliados, e o curso de Qualificação em Informática será
considerado, tendo em vista que possui autenticação e foi realizado nos anos de 2010 e 2011. Já o título de
Administrativo Pessoal e Profissional não será considerado como curso de informática, tendo em vista que
seu conteúdo programático refere-se a matérias administrativas, possuindo somente a matéria de sistema
operacional a qual não informa o nº de horas.

PROTOCOLO 33007090119-7. RECURSO INDEFERIDO. O certificado de conclusão da licenciatura não
será considerado, tendo em vista que não possui autenticação, e está em desacordo com o edital de abertura
item 5.37.5 “Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4,
acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos
Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato,
sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope.”

PROTOCOLO 33007090489-6. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura item 5.37.29 “Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.”, o curso de informática realizado pela
candidata foi realizado no ano de 2003, assim como os títulos relacionados nas páginas 01, 04 e 05. O curso
IPGN não foi considerado, tendo em vista que possui carga horária menor que 16h, estando em desacordo
com o edital de abertura item 5.37.13 “Os títulos para comprovação de participação em cursos, seminários,
simpósios, congressos serão considerados se estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está
inscrito e se possuírem carga horária igual ou superior ao determinado no Anexo X.”

PROTOCOLO 33007090294-0. RECURSO INDEFERIDO. Os documentos apresentados na alínea d, alínea
específica para seminários, congressos e simpósios, não foram considerados, pois referem-se a cursos e
conforme item 5.37.8 do Edital de Abertura “A escolha dos documentos para cada alínea, observada a
quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca
Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”.

PROTOCOLO 33007090259-7. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura item 5.37.29 “Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso.”, os títulos enviados pela candidata foram
realizados em 2002 e 2003.

PROTOCOLO 33007090461-0. RECURSO INDEFERIDO. A banca para avaliar os títulos, segue
rigorosamente o edital de abertura que em seu item 5.37.29 menciona “Serão considerados apenas os títulos
obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o
prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no



Anexo IV - Cronograma do Concurso.”, os títulos enviados pela candidata foram realizados em 2006, 04/2009
e 06/2009.

PROTOCOLO 33007090137-3. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos referentes aos cursos de Contadores de
História e Formação de Contadores de História não foram considerados, pois foram relacionados na alínea d,
alínea especifica para seminário, congressos e simpósios, e de acordo com item 5.37.8 do Edital de Abertura
“A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de
títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea
indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”.

PROTOCOLO 33007090491-4. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 80,00 PARA 90,00. Os
títulos foram novamente analisados e serão considerados, tendo em vista que se enquadram na alínea d.

PROTOCOLO 33007090454-1, 33007090455-1, 33007090456-1 e 33007090473-8. RECURSO
INDEFERIDO. Conforme edital de abertura item 5.37.29 “Serão considerados apenas os títulos obtidos a
partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo
estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico objetiva, conforme especificado no Anexo IV -
Cronograma do Concurso.”, os títulos enviados pela candidata na alínea “e”, cursos de informática, foram
realizados em 1996 e 2003.

PROTOCOLO 33007090283-1. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura itens 5.37.5, “Os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de
2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será
disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato, sendo que uma
delas deverá estar colada como capa do envelope” e item 5.37.23, “Por ocasião de recursos referentes aos
títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a
títulos já entregues.”, portanto a solicitação de autenticação estava prevista em edital e não há novo prazo
para entregar os títulos autenticados.

PROTOCOLO 33007090167-8. RECURSO INDEFERIDO. O documento apresentado pela candidata é um
atestado de provável formando, no atestado apresentado não é possível afirmar que a candidata concluiu o
curso, porém a candidata poderia, durante o período de recurso, enviar documento que comprovasse o
término do curso, conforme edital de abertura item 5.37.23 “Por ocasião de recursos referentes aos títulos,
somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já
entregues.”

PROTOCOLO 33007090236-0. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos referentes I Encontro Técnico de
Docente, IV Jornada Riograndina e V Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade, não foram considerados, pois
foram relacionados na alínea c, alínea especifica para cursos, e de acordo com item 5.37.8 do Edital de
Abertura “A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela
de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na
alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”.

PROTOCOLO 33007090124-5. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura itens 5.37.5 e 5.37.6:
“Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4,
acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos
Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato,
sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope.” e “O preenchimento do Formulário para
Entrega de Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder.”. A candidata
enviou um formulário que não é o utilizado pela Fundatec. O Formulário da Relação de Títulos Entregues foi
disponibilizado no portal no dia 06/01/2015, veja link:
http://publicacoes.fundatec.com.br/home/portal/concursos/330/Formulario_de_Titulos_Nivel_Medio?idpub=46
9339

PROTOCOLO 33007090281-1. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 0,00 PARA 20,00. O
documento foi analisado novamente, e o histórico possui a informação de curso concluído em seu cabeçalho
e no fim possui a data de colação de grau.



PROTOCOLO 33007090252-7. RECURSO INDEFERIDO. O documento apresentado pela candidata é um
atestado de provável formando, no atestado apresentado não é possível afirmar que a candidata concluiu o
curso, porém a candidata poderia, durante o período de recurso, enviar documento que comprovasse o
término do curso, conforme edital de abertura item 5.37.23 “Por ocasião de recursos referentes aos títulos,
somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já
entregues.”

PROTOCOLO 33007090306-3. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não foi claro em seu questionamento,
mas cabe informar que o candidato relacionou o certificado de conclusão do ensino médio na alínea a, alínea
específica para comprovante de conclusão de nível superior, isto é graduação, além do mais o ensino médio
é requisito para o cargo, não sendo considerado um título para pontuação. O certificado de participação no
grupo de robótica também não foi considerado, pois não se refere a um curso, seminário, congresso e
simpósio, conforme determinado em edital.

PROTOCOLO 33007090495-4. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura item 5.37.8 do Edital
de Abertura “A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na
tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos
na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”, a candidata relacionou o certificado de
conclusão do Técnico em Informática na alínea a, alínea específica para comprovante de conclusão de nível
superior, isto é graduação. O certificado de Técnico de Informática poderia ser relacionado na alínea c
(cursos afins com as atribuições do cargo) ou na alínea e (curso de informática). A leitura do edital é uma
obrigação do candidato e as informações prestadas pelos atendentes são meramente informativas e não
servem como justificativa para mudança da nota, pois cabe ao candidato ler e interpretação de todos os itens
do edital.

PROTOCOLO 33007090360-2. RECURSO INDEFERIDO. A banca recebeu diversos atestados de conclusão
de cursos e todos mencionavam a data de conclusão do curso, além disso a candidata poderia ter enviado o
atestado juntamente com o histórico, para comprovação da data de conclusão, ou até mesmo solicitar para
que a escola emitisse um novo atestado com data de conclusão, pois conforme edital, item 5.37.23 “Por
ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou
complementar dados relativos a títulos já entregues.”, isto é a candidata poderia, durante o período de
recursos,  apresentar novo documento para comprovar algo que não ficou claro para a banca

PROTOCOLO 33007090266-5. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de abertura item 5.37.8 do Edital
de Abertura “A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na
tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos
na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos Entregues.”, o candidato relacionou o certificado de
conclusão do Técnico em Informática na alínea a, alínea específica para comprovante de conclusão de nível
superior, isto é graduação. O certificado de Técnico de Informática poderia ser relacionado na alínea c
(cursos afins com as atribuições do cargo) ou na alínea e (curso de informática). A leitura do edital é uma
obrigação do candidato e as informações prestadas pelos atendentes são meramente informativas e não
servem como justificativa para mudança da nota, pois cabe ao candidato ler e interpretação de todos os itens
do edital.

PROTOCOLO 33007090268-5. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com o edital de abertura, cada título
relacionado na alínea c receberá a pontuação de 0,5. O item 5.37.31 é claro ao mencionar que cada título
será considerado e avaliado uma única vez, vedada a cumulatividade de pontos, isto é, mesmo o título
possuindo 1000h ele é considerado uma única vez, não havendo somatório de horas.

PROTOCOLO 33007090121-5. RECURSO INDEFERIDO – Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8 A
escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é
de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada
no Formulário da Relação de Títulos Entregues. O título “Curso de Formação Continuada em Educação
Inclusiva” foi relacionado na alínea “d” do Formulário de Títulos, e o correto seria na “c”.

PROTOCOLO 33007090139-3. RECURSO INDEFERIDO – Conforme Edital de Abertura, Anexo X, alínea
“e”, o candidato teria a quantidade máxima de 2 (dois) títulos a serem avaliados, e cada um valorado em 10
pontos. Devido o candidato ter encaminhado um único título sobre Curso de Informática, sua nota referente a
alínea “e” foi de 10 pontos.



PROTOCOLO 33007090143-1. RECURSO INDEFERIDO – Conforme Edital de Abertura, item 5.37.29 Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. Os cursos “Introdução aos Sistemas
Operacionais – Windows 98” e “Process. Eletrônico de Documentos – Word 2010” foram realizados no ano de
2003.

PROTOCOLOS 33007090160-8 e 33007090179-6. RECURSOS INDEFERIDOS - Conforme Edital de
Abertura, item 5.37.29 Serão considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de
Graduação e Especialização, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos
aprovados na prova teórico-objetiva, conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. O curso
“Profissionalizante de Informática” foi concluído em 28/07/2009.

PROTOCOLO 33007090180-4. RECURSO INDEFERIDO – Conforme Edital de Abertura, item 5.37.5 Os
títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope tamanho A4, acompanhada de
2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será
disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso, firmadas pelo candidato, sendo que uma
delas deverá estar colada como capa do envelope. O título “Letras Português – Francês” não foi autenticado
em cartório, e sim pela Divisão de PROTOCOLO da FURG, no ano de 2005.

PROTOCOLO 33007090199-2. RECURSO INDEFERIDO - Conforme Edital de Abertura, item 5.37.29 Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. O curso “Técnico em Secretariado” foi
concluído em 26/09/2009.

PROTOCOLOS 33007090213-4, 33007090408-0 e 33007090440-3. RECURSOS INDEFERIDOS - Conforme
Edital de Abertura, item 5.37.5 Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em
envelope tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – Formulário da
Relação de Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso,
firmadas pelo candidato, sendo que uma delas deverá estar colada como capa do envelope. O candidato não
enviou o Formulário de Títulos correto, conforme disponibilizado no site da Fundatec.

PROTOCOLO 33007090247-9. RECURSO INDEFERIDO – Conforme Edital de Abertura, item 5.37.8 A
escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na tabela de títulos, é
de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada
no Formulário da Relação de Títulos Entregues. Os títulos “Atualização em Língua Portuguesa”, “Professor
seu lugar é aqui: Oficinas e Práticas Pedagógicas” e “Universo Midiático no Contexto Escolar” foram
relacionados na alínea “d” do Formulário de Títulos, e o correto seria na “c”.

PROTOCOLO 33007090250-7. RECURSO INDEFERIDO - Conforme Edital de Abertura, item 5.37.29 Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. Os cursos “Auxiliar Administrativo”, “A Crise
Mundial e a Perspectiva para os próximos 5 anos” e “Micro/Win/Internet” foram concluídos em datas
anteriores a 29/10 /2009.Conforme Edital de Abertura, item 5.37.28 Não serão pontuados como títulos a
experiência profissional. O título “Atestado de Atividades” se refere a atividades desenvolvidas na função de
Agente Educacional II.

PROTOCOLOS 33007090292-0 e 33007090346-6. RECURSOS DEFERIDOS - ALTERA-SE A NOTA DE
30,0 PARA 40,0. O título “Digitação” foi pontuado, tendo em vista que cumpre os requisitos solicitados na
alínea “e”, conforme Anexo X do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090343-6. RECURSO INDEFERIDO - Conforme Edital de Abertura, item 5.37.29 Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. Os cursos “Assistente Administrativo para



Cooperativas”, “Secretariado Administrativo e Contábil”, “Informática – Corel Draw” e “Informática – IPD”
foram concluídos em datas anteriores a 29/10 /2009.

PROTOCOLO 33007090370-0. RECURSO INDEFERIDO - Conforme Edital de Abertura, item 5.37.29 Serão
considerados apenas os títulos obtidos a partir de 29/10/2009, à exceção de Graduação e Especialização,
com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados na prova teórico-objetiva,
conforme especificado no Anexo IV - Cronograma do Concurso. O curso “Qualificação Profissional de
Técnico em Informática” foi concluído no ano de 2001.

PROTOCOLOS 33007090426-7 e 33007090427-7 – RECURSOS DEFERIDOS. ALTERA-SE A NOTA DE
25,0 PARA 40,0. Os títulos “Curso de Postura e Imagem Profissional” e “Curso MS Excel 2010 Básico” foram
pontuados, tendo em vista que cumpre o item 5.37.13 do Edital de Abertura.

PROTOCOLO 33007090114-7 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme pode ser verificada na publicação das
Notas Preliminares dos Títulos, a candidata obteve a pontuação referente ao título de Curso de Informática
apresentado na alínea E, correspondente a 5,00 pontos. Ratifica-se a nota preliminarmente atribuída.

PROTOCOLO 33007090166-8 – RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 20,00
PARA 25,00. Os títulos informados pela candidata na alínea C correspondem a conteúdos abordados durante
a realização do Curso de Técnico em Agropecuária. No entanto, pelo fato da candidata ter concluído o curso
técnico citado conforme Histórico Escolar apresentado (página 3), a candidata obtém 5,00 pontos por esse
título, passando a nota na alínea C de Zero para 5,00.
Com relação aos títulos informados na alínea E, esses correspondem a disciplinas realizadas durante a sua
Graduação – Bacharel em Educação Física, títulos esse já pontuado na alínea A.

PROTOCOLO 33007090192-2 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 30,00 PARA 40,00.
O título entregue correspondente à alínea E deve ser considerado para pontuação, tendo em vista que se
referente à Curso de Informática e estar de acordo com todas as especificações do Edital de Abertura. Assim
a alínea E passa de zero para 5,00 pontos.

PROTOCOLO 33007090215-4 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.24, os
títulos entregues para a pontuação na alínea C deveriam ser de carga horária igual ou superior a 16h.
Portanto, não foi considerado o título “Atendimento ao Cliente”, tendo em vista ser de 15h. Ratifica-se a nota
preliminarmente atribuída.

PROTOCOLO 33007090257-7 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.29, os
títulos entregues para a pontuação deveriam ser obtidos até 29/10/2009, à Exceção de Graduação e
Especialização. De acordo com os regulamentos do MEC, o curso de Técnico em Informática, não
corresponde a cursos de Especialização, e sim, Técnico de Nível Médio, e esse foi obtido pela candidata em
04/06/2004. Ratifica-se a nota preliminarmente atribuída.

PROTOCOLO 33007090269-5 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.7, o
preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de inteira responsabilidade do candidato.
Ressalta-se ainda o item 5.37.8, que determina que a escolha dos documentos para cada alínea é de inteira
responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora analisará os documentos na alínea indicada no
Formulário da Relação de Títulos Entregues. Ratifica-se a nota preliminarmente atribuída.

PROTOCOLO 33007090304-3 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme pode ser verificada na publicação das
Notas Preliminares dos Títulos, a candidata obteve a pontuação referente ao título de Curso de Técnico em
Administração apresentado na alínea C, correspondente a 5,00 pontos. Não foi considerado o documento
referente ao estágio realizado por não estar de acordo com as especificações do Edital de Abertura. Em
relação ao Curso de Informática, conforme Edital de Abertura, item 5.37.29, os títulos entregues para a
pontuação dos títulos deveriam ser obtidos até 29/10/2009, no caso em questão, o curso realizado pela
candidata foi concluído em 27/03/2008. Ratifica-se a nota preliminarmente atribuída.

PROTOCOLO 33007090371-0 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.6, o
preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatória, não sendo avaliados os títulos de quem
assim não proceder. Ratifica-se a nota preliminarmente atribuída.



PROTOCOLO 33007090377-0 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.29, os
títulos entregues para a pontuação deveriam ser obtidos até 29/10/2009, à Exceção de Graduação e
Especialização. De acordo com os regulamentos do MEC, o curso de Magistério, não corresponde a cursos
de Graduação ou Especialização, e sim, Curso Normal de Nível Médio, sendo que este foi obtido pela
candidata em 28/12/2007. Ratifica-se a nota preliminarmente atribuída.

PROTOCOLO 33007090382-9 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 55,00 PARA 95,00.
Os títulos entregues correspondentes às alíneas A e B devem ser considerados para pontuação, visto que se
referem a cursos de Ensino Superior e Pós-graduação, e estão de acordo com todas as especificações do
Edital de Abertura. Assim a alínea A passa de zero para 20,00 pontos e a alínea B passa de zero para 20,00
pontos.

PROTOCOLO 33007090398-7 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.18,
somente serão aceitos certificados ou declarações emitidas pela internet e/ou com assinatura eletrônica se
estes apresentarem a possibilidade da autenticação eletrônica. No entanto, todos os documentos entregues
pelo candidato para pontuação na alínea C não continham o código de autenticidade eletrônica. Ratifica-se a
nota preliminarmente atribuída.

PROTOCOLO 33007090399-7 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.29, os
títulos entregues para a pontuação dos títulos deveriam ser obtidos até 29/10/2009. O curso de informática,
objeto de recurso da candidata, foi realizado em outubro de 2006. Ratifica-se a nota preliminarmente
atribuída.

PROTOCOLO 33007090432-5 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 30,00 PARA 35,00.
O título entregue correspondente à alínea E deve ser considerado para pontuação, tendo em vista que se
referente à Curso de Informática e estar de acordo com todas as especificações do Edital de Abertura. Assim
a alínea E passa de zero para 5,00 pontos.

PROTOCOLO 33007090451-1 – RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de Abertura, item 5.37.29, os
títulos entregues para a pontuação dos títulos deveriam ser obtidos até 29/10/2009. O curso de informática foi
pontuado, no entanto o curso de Técnico em Secretariado não foi considerado, tendo em vista que a
candidata concluiu em 28/12/1986. Ratifica-se a nota preliminarmente atribuída.

PROTOCOLO 33007090460-0 – RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 40,00 PARA 45,00.
O título entregue correspondente à alínea C deve ser considerado para pontuação, tendo em vista que se
referente à Curso de Conteúdos Gramaticais está de acordo com todas as especificações do Edital de
Abertura. Assim a alínea C passa de zero para 5,00 pontos.

PROTOCOLO 33007090498-4 – RECURSO INDEFERIDO – Conforme Edital de Abertura, 5.37.5 e 5.37.21,
os títulos deverão estar devidamente registrados nos órgãos competentes. No entanto, os documentos
entregues não estavam conforme essa determinação. Ratifica-se a nota preliminarmente atribuída.

PROTOCOLO 33007090354-4. RECURSO DEFERIDO – ALTERA-SE A NOTA DE 15,0 PARA 20,0. O título
“13ª Mostra de Produção Universitária – FURG” foi pontuado, tendo em vista que cumpre os requisitos do
Edital de Abertura, e é o único título referente ao evento informado.

PROTOCOLO 33007090423-7, 33007090462-0, 33007090430-5, 33007090224-2, 33007090181-4,
33007090488-6, 33007090475-8, 33007090438-5, 33007090169-8, 33007090289-1. RECURSOS
INDEFERIDOS. De acordo o edital de abertura, Anexo IV - Cronograma do Concurso, o período para entrega
da prova dos títulos data de29/01 a 05/02 de 2015. Por essa razão, os títulos enviados posteriormente a essa
data não serão avaliados.

PROTOCOLO 33007090198-2. RECURSO INDEFERIDO. A candidata não possui nota, pois não entregou
títulos.


