
Protocolo Situação Item Justificativa da Banca

51107218785 Deferido 4.1

Tendo em vista que se trata do cargo de Professor de Língua Portuguesa, o 

curso tem validade, pois está adequado à área de de conhecimento. Assim, 

defere-se o recurso.

51107218785 Indeferido 5.1

De acordo com o edital, somente serão aceitos os títulos que forem 7.4.9 

Iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 24/06/2019, 

ainda que o certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido.

51107218785 Deferido 4.1

Tendo em vista que se trata do cargo de Professor de Língua Portuguesa, o 

curso tem validade, pois está adequado à área de de conhecimento. Assim, 

defere-se o recurso.

51107218790 Indeferido 3.1

A banca indefere o recurso, pois o título deveria ter sido anexado nos itens 

4 ou 5, conforme quadro de títulos apresentados no Edital. Não há local 

para anexação de títulos de graduação, pois esses títulos já são pré-

requisitos do cargo pretendido.
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51107218791 Indeferido 4.1

Após nova análise da banca examinadora, verifica-se que o curso referente 

ao título enviado foi iniciado na data de 03/06/2014, ou seja, antes do 

período exigido no edital. Conforme item 7.4.9 Títulos que serão aceitos - 

"Iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 24/06/2019, 

ainda que o certificado apresente carga - horária superior ao mínimo 

exigido.

Assim, pelo curso ter sido iniciado antes da data de 24/06/2014, nega-se o 

presente recurso.

51107218794 Deferido 3.1
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107218800 Indeferido 4.1

O curso referente ao título apresentado, teve início na data de 03/06/2014, 

ou seja, antes do período determinado no edital - item 7.4.9 - Iniciado, 

obtidos e concluídos no período de 24/06/2019 até 24/06/2019, ainda que 

o certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido." Por ter 

iniciado antes de 24/06/204, após nova análise da banca examinadora, 

nega-se o presente recurso.

51107218801 Indeferido 4.1

A banca indefere o recurso, pois o título apresentado não foi realizado 

dentro do período estabelecido em Edital, item 7.4.9 que diz que os títulos 

devem ter sido iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 

até 24/06/2019, ainda que o certificado apresente carga horária superior ao 

mínimo exigido.

Ainda o candidato participou da capacitação como PROFESSOR 

ALFABETIZADOR e não como participante.

51107218802 Deferido 3.1

A banca defere o recurso, pois o título apresentado possui as informações 

necessárias para a sua validação (Lato Sensu, carga horária, período 

realizado, Resolução CNE/CES).

51107218803 Deferido 2.1
A banca defere o recurso, pois o título apresentado possui informações 

mínimas necessárias para a sua validação.

51107218803 Deferido 1.1
A banca defere o recurso, pois o título apresentado possui informações 

mínimas necessárias para a sua validação.



51107218804 Deferido 3.1
Banca reavaliou o documento e tendo em vista que cumpre o determinado 

em edital, foi aceito.

51107218808 Indeferido 3.1

De acordo o edital, NÃO serão considerados os títulos que forem d) 

considerados requisitos de escolaridade do cargo, seja qual for o citado no 

item 1.1; No caso de Professor de Língua Portuguesa, o pré-requisito é: 

Licenciatura Plena em Português, Português/Literatura, Português/ Inglês, 

Português/Espanhol ou Português/Alemão.

51107218808 Indeferido 5.1

Os documentos apresentados não estão em condições de serem avaliados, 

assim as informações necessárias para que ele seja pontuado não estão 

claras para o avaliador.

51107218810 Deferido 3.1
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107218810 Deferido 4.1
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107218815 Indeferido 3.1

Certificado não pontua em respeito ao item 7.6 h do Edital de Abertura, que 

diz que não serão pontuados títulos de cursos não concluídos.

Não é válido um atestado de matrícula, apenas certificados de conclusão de 

cursos, dentro do período estabelecido em Edital.

51107218816 Indeferido 4.1

Após nova análise da banca examinadora, verifica-se que o título enviado 

não cumpre o disposto no item 7.4.9 "Iniciados, obtidos e concluídos no 

período de 24/06/2014 até 26/06/2019, ainda que apresente carga horária 

superior ao mínimo exigido". O título enviado não consta a data de início e 

fim do curso, apenas a data de emissão do certificado, o que não é válido. 

Assim sendo, não é possível analisar o período de início e término.



51107218817 Indeferido 3.1

Apesar de o Curso ser Latu Sensu, conforme item do Edital: 7.5.2 Se o nome 

do candidato nos documentos apresentados para a Prova de Títulos for 

diferente do nome que constar no requerimento de inscrição, deverá ser 

sinalizado no Formulário Online de Entrega dos Títulos o envio do 

comprovante de alteração do nome e ser anexado aos títulos entregues 

(Certidão de Casamento ou de Divórcio, ou de retificação do respectivo 

registro civil), sob pena de invalidação da pontuação ao candidato.

51107218818 Indeferido 5.1

O título foi negado, pois de acordo com o item do Edital 7.6 d) é 

considerado requisito de escolaridade do cargo, seja qual for o citado no 

item 1.1; o requisito para Professor ? Área II - Ensino Religioso eram Curso 

de Pedagogia com ênfase em Ensino Religioso ou Licenciatura Plena na área 

da Educação e Curso(s) de Formação na área específica com carga-horária, 

que somados, cumpram um total de 120 horas. Sendo assim, mantém-se 

como não aceito o referido título.

51107218818 Indeferido 4.1

Apesar de o curso ter iniciado antes do período, não há como a totalidade 

do curso ter sido realizada antes do período estabelecido em Edital, 7.4.9 

Iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 24/06/2019, 

ainda que o certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido.

51107218821 Deferido 5.1
Título aceito mediante apresentação do verso, conforme determinado em 

Edital.

51107218821 Indeferido 5.2

Título não aceito em respeito aos itens:

7.7.2 No período de recursos, não serão aceitos:

- alteração títulos entregue em outro item;

- troca de títulos; e também

7.4.9 Iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 

24/06/2019, ainda que o certificado apresente

carga horária superior ao mínimo exigido.



51107218823 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura, serão pontuados certificados de Atividades de 

Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, 

oficinas, workshops, entre outros. Sendo assim, serão somente pontuadas 

atividades em que o candidato participou na aquisição do conhecimento 

repassado através de um instrutor/professor/interlocutor, seja em um 

curso, uma oficina, um seminário, etc. A monitoria não se enquadra nesse 

tipo de atividade uma vez que coloca o aluno em interação com atividades 

da docência, pois bem, muito simular às atividades de um estágio ou de sua 

experiência profissional. Além disso, a monitoria acadêmica consiste em 

atividades de ensino desenvolvidas pelo estudante-monitor como uma 

forma de aproximá-lo da prática da docência. O monitor auxilia outros 

estudantes ao longo do seu aprendizado, esclarece dúvidas e outras 

atividades definidas no plano de trabalho. Portanto, o monitor não está 

participando de uma formação, mas na atuação da prática de um 

conhecimento adquirido anteriormente. Cabe ainda salientar que o Edital 

de Abertura prevê que não serão pontuados os títulos correspondentes a 

disciplinas que fazem parte do programa curricular dos cursos de formação 

(item 7.6, alínea ?g?).



51107218824 Indeferido 3.1

De acordo com o edital, 7.4.11 Somente serão considerados para efeitos de 

pontuação, no item de Especialização Lato Sensu, tanto no caso de cursos 

ministrados a distância como nos presenciais, os documentos que 

expressem claramente:

- a informação ?pós-graduação Lato Sensu?, ou

- a referência expressa das resoluções vigentes do CNE/CES no que tange ao 

credenciamento/autorização das

instituições de pós-graduação, ou

- certificados de conclusão que contenham, obrigatoriamente, TODAS as 

seguintes informações: relação das

disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e 

qualificação dos professores por elas

responsáveis, período e local em que o curso foi realizado e a sua duração 

total, em horas de efetivo trabalho acadêmico; título da monografia ou do 

trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido; declaração da 

Instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente 

resolução; indicação do ato legal de credenciamento da Instituição.

O histórico entregue não apresenta nenhuma dessas informações. 

Portanto, não há como aceitá-lo.

51107218848 Indeferido 5.1

De acordo com o edital, serão aceitos os títulos que estiverem 7.4.8 

Relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito, a exceção de 

Magistério, Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA, 

Mestrado e Doutorado, desde que não determinados como requisito do 

cargo (vide subitem 1.1).



51107218864 Deferido 3.1

O título pôde ser validado e está de acordo com as exigências do edital de 

abertura:

7.4.11 Somente serão considerados para efeitos de pontuação, no item de 

Especialização Lato Sensu, tanto no caso de cursos ministrados a distância 

como nos presenciais, os documentos que expressem claramente:

- a informação ?pós-graduação Lato Sensu?, ou

- a referência expressa das resoluções vigentes do CNE/CES no que tange ao 

credenciamento/autorização das instituições de pós-graduação, ou

- certificados de conclusão que contenham, obrigatoriamente, TODAS as 

seguintes informações: relação das disciplinas, carga horária, nota ou 

conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação dos professores por elas 

responsáveis, período e local em que o curso foi realizado e a sua duração 

total, em horas de efetivo trabalho acadêmico; título da monografia ou do 

trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido; declaração da 

Instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente 

resolução; indicação do ato legal de credenciamento da Instituição.

7.4.4 Certificados ou declarações emitidas pela internet desde que 

contenham código de autenticidade eletrônico;

51107218874 Deferido 2.1
A banca defere o recurso, pois o candidato apresentou o documento 

comprobatório de conclusão de Mestrado.

51107218874 Deferido 4.1

A banca defere o recurso, pois verificou novamente o programa que foi 

desenvolvido durante o curso e constatou que tem relação à área da 

Educação.

51107218874 Indeferido 5.1

A banca indefere o recurso, pois o título apresentado foi realizado em 2012 

e conforme consta em Edital, item 7.4.9, os cursos devem ter sidos 

iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 24/06/2019, 

ainda que o certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido.



51107218876 Indeferido 4.1

o link para verificação do código de autenticidade do certificado - 

http://infantilhistorias.com.br/certificadoludicoeducacao - refere-se a uma 

página em construção, não sendo possível verificar a validade. Após nova 

análise da banca, nega-se o presente recurso.

51107218887 Indeferido 3.1

Após nova análise da banca examinadora, verifica-se que o título enviado 

refere-se a pós - graduação de "Orientação Educacional - Teoria e Prática" 

cursado no Centro Universitária Leonardo da Vinci e não ?Psicopedagogia? 

conforme informado pela candidata. Ainda, conforme item 7.7 

Procedimento recursal, é permitido ao candidato o envio de documentação 

complementar e comprobatória sobre o título a ser utilizado no requisito 

do cargo, o que não foi feito pela candidata. Assim, o título de pós ? 

graduação pode ser considerado requisito do cargo, negando-se o presente 

recurso.

51107218887 Indeferido 5.1

O título enviado refere-se a Curso de Pós ? Graduação em Orientação 

Educacional, o mesmo enviado e avaliado no ?item 3 ? Especialização?. 

Conforme item 7.5.1 do edital ?Cada título será considerado e avaliado uma 

única vez, vedada a cumulatividade de pontos.?

51107218888 Indeferido 3.1

A banca indefere o recurso, pois o título apresentado não refere-se ao um 

título de especialização Lato Sensu ou MBA e sim um título de nível médio 

que deveria estar alocado no item 5 (cursos com mais de 181 horas de 

carga horária).

51107218889 Indeferido 4.1

Após nova avaliação da banca examinadora, verifica-se que o título enviado 

não está em acordo com as especificações determinadas no item 7.3 do 

edital. Nesse item específica que serão aceitos títulos referente a 

Doutorado, Mestrado, Especialização, MBA e residências e cursos. Ainda 

em 7.4.2 ?Certificados de Atividades de Formação/ Aprendizagem: cursos, 

seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshop, entre outros, com 

carga ? horária mínima de 80 horas.? O título enviado refere-se a atividade 

profissional, realizada como estágio. Nega-se assim o presente recurso



51107218889 Indeferido 5.1

Após nova avaliação da banca examinadora, verifica-se que o título enviado 

não está em acordo com as especificações determinadas no item 7.3 do 

edital. Nesse item específica que serão aceitos títulos referente a 

Doutorado, Mestrado, Especialização, MBA e residências e cursos. Ainda 

em 7.4.2 ?Certificados de Atividades de Formação/ Aprendizagem: cursos, 

seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshop, entre outros, com 

carga ? horária mínima de 80 horas.? O título enviado refere-se a atividade 

profissional, realizada como estágio. Nega-se assim o presente recurso

51107218889 Indeferido 4.1

Após nova avaliação da banca examinadora, verifica-se que o título enviado 

não está em acordo com as especificações determinadas no item 7.3 do 

edital. Nesse item específica que serão aceitos títulos referente a 

Doutorado, Mestrado, Especialização, MBA e residências e cursos. Ainda 

em 7.4.2 ?Certificados de Atividades de Formação/ Aprendizagem: cursos, 

seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshop, entre outros, com 

carga ? horária mínima de 80 horas.? O título enviado refere-se a atividade 

profissional, realizada como estágio. Nega-se assim o presente recurso

51107218889 Indeferido 5.1

Após nova avaliação da banca examinadora, verifica-se que o título enviado 

não está em acordo com as especificações determinadas no item 7.3 do 

edital. Nesse item específica que serão aceitos títulos referente a 

Doutorado, Mestrado, Especialização, MBA e residências e cursos. Ainda 

em 7.4.2 ?Certificados de Atividades de Formação/ Aprendizagem: cursos, 

seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshop, entre outros, com 

carga ? horária mínima de 80 horas.? O título enviado refere-se a atividade 

profissional, realizada como estágio. Nega-se assim o presente recurso



51107218889 Indeferido 4.1

Após nova avaliação da banca examinadora, verifica-se que o título enviado 

não está em acordo com as especificações determinadas no item 7.3 do 

edital. Nesse item específica que serão aceitos títulos referente a 

Doutorado, Mestrado, Especialização, MBA e residências e cursos. Ainda 

em 7.4.2 ?Certificados de Atividades de Formação/ Aprendizagem: cursos, 

seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshop, entre outros, com 

carga ? horária mínima de 80 horas.? O título enviado refere-se a atividade 

profissional, realizada como estágio. Nega-se assim o presente recurso

51107218889 Deferido 4.2
Após nova análise da banca examinadora, aceita-se o presente título por 

estar de acordo com o edital.

51107218907 Deferido 4.1
O certificado apresentado está de acordo com os regramentos dispostos no 

Edital.

51107218907 Deferido 5.1
O certificado apresentado está de acordo com os regramentos dispostos no 

Edital.

51107218923 Deferido 3.1

Após nova análise da banca examinadora, aceita-se o referido recurso. 

Candidata enviou documento comprobatório - certidão casamento, 

conforme item 7.7 - Procedimento recursal.

51107218942 Deferido 3.1

Após nova análise da banca examinadora, aceita-se o referido recurso. 

Candidata reenviou o título de forma legível, conforme item 7.7 - 

Procedimento recursal.

51107218964 Deferido 3.1
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107218966 Indeferido 4.1

O edital deixa claro que o título deve estar relacionado ao cargo: 7.4.8 

Relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito, a exceção de 

Magistério, Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA, 

Mestrado e Doutorado, desde que não determinados como requisito do 

cargo (vide subitem 1.1). 

Como se trata de Professor de Língua Portuguesa, entende-se por relação 

com o cargo curso e atividades afins que sejam da área de conhecimento.



51107218966 Indeferido 4.2

Os títulos entregues deveriam estar dentro do período estipulado em 

edital, qual seja, de 24/06/2014 até 24/06/2019. 7.4.9 Iniciados, obtidos e 

concluídos no período de 24/06/2014 até 24/06/2019, ainda que o 

certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido. O título em 

questão foi encerrado em agosto, portanto, está fora do período aceito.

51107218979 Deferido 4.1

Título aceito tendo em vista que durante o período de recurso a candidata 

apresentou documento complementar onde comprou o período de 

realização do curso.

51107218981 Deferido 4.1

Conforme nova avaliação da banca examinadora, aceita-se o presente 

recurso, pois a candidata enviou documentação complementar 

evidenciando o período de realização do curso, atendendo ao disposto no 

item 7.7 - Procedimento Recursal.

51107218994 Deferido 4.1
Título aceito tendo em vista que durante o período de recurso o candidato 

apresentou documento complementar.

51107218996 Deferido 3.1

Após nova análise da banca examinadora, aceita-se o referido recurso, pois 

a candidata apresentou documentação comprobatória conforme item 7.7 - 

Procedimento Recursal.

51107219005 Deferido Documento Complementar

O Título foi enviado sem a tradução juramentada e não foi aceito, conforme 

item do Edital: 7.6 f) sem tradução da língua estrangeira; Agora foi enviado 

o referido título com a tradução juramentada, por isso, ele torna-se válido 

para a prova de títulos.

51107219005 Deferido 1.1

O Título foi enviado sem a tradução juramentada e não foi aceito, conforme 

item do Edital: 7.6 f) sem tradução da língua estrangeira; Agora foi enviado 

o referido título com a tradução juramentada, por isso, ele torna-se válido 

para a prova de títulos.

51107219006 Deferido 5.1
Título aceito mediante apresentação do verso, conforme determinado em 

Edital.

51107219006 Deferido 4.1
Título aceito mediante apresentação do verso, conforme determinado em 

Edital.

51107219006 Deferido 5.1
Título aceito mediante envio da certidão de casamento, comprovando 

alteração de nome.



51107219009 Deferido 4.1
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107219009 Deferido 4.2
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107219016 Deferido 4.1
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107219016 Deferido 4.2
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107219016 Deferido 4.3
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107219016 Deferido 4.4
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107219017 Indeferido 5.1

A banca indefere o recurso, pois o título apresentado refere-se a uma pós 

graduação na área da Educação Infantil, que é pré-requisito para o cargo 

pretendido.

51107219017 Indeferido 4.1

A banca defere o recurso, pois constatou-se que o título apresentado tem 

relação à área da Educação, pois o curso tem relação com os temas 

transversais estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.



51107219018 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura, serão pontuados certificados de Atividades de 

Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, 

oficinas, workshops, entre outros. Sendo assim, serão somente pontuadas 

atividades em que o candidato participou na aquisição do conhecimento 

repassado através de um instrutor/professor/interlocutor, seja em um 

curso, uma oficina, um seminário, etc. A monitoria não se enquadra nesse 

tipo de atividade uma vez que coloca o aluno em interação com atividades 

da docência, pois bem, muito simular às atividades de um estágio ou de sua 

experiência profissional. Além disso, a monitoria acadêmica consiste em 

atividades de ensino desenvolvidas pelo estudante-monitor como uma 

forma de aproximá-lo da prática da docência. O monitor auxilia outros 

estudantes ao longo do seu aprendizado, esclarece dúvidas e outras 

atividades definidas no plano de trabalho. Portanto, o monitor não está 

participando de uma formação, mas na atuação da prática de um 

conhecimento adquirido anteriormente. Cabe ainda salientar que o Edital 

de Abertura prevê que não serão pontuados os títulos correspondentes a 

disciplinas que fazem parte do programa curricular dos cursos de formação 

(item 7.6, alínea ?g?).



51107219018 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura, serão pontuados certificados de Atividades de 

Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, 

oficinas, workshops, entre outros. Sendo assim, serão somente pontuadas 

atividades em que o candidato participou na aquisição do conhecimento 

repassado através de um instrutor/professor/interlocutor, seja em um 

curso, uma oficina, um seminário, etc. A monitoria não se enquadra nesse 

tipo de atividade uma vez que coloca o aluno em interação com atividades 

da docência, pois bem, muito simular às atividades de um estágio ou de sua 

experiência profissional. Além disso, a monitoria acadêmica consiste em 

atividades de ensino desenvolvidas pelo estudante-monitor como uma 

forma de aproximá-lo da prática da docência. O monitor auxilia outros 

estudantes ao longo do seu aprendizado, esclarece dúvidas e outras 

atividades definidas no plano de trabalho. Portanto, o monitor não está 

participando de uma formação, mas na atuação da prática de um 

conhecimento adquirido anteriormente. Cabe ainda salientar que o Edital 

de Abertura prevê que não serão pontuados os títulos correspondentes a 

disciplinas que fazem parte do programa curricular dos cursos de formação 

(item 7.6, alínea ?g?).



51107219018 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura, serão pontuados certificados de Atividades de 

Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, 

oficinas, workshops, entre outros. Sendo assim, serão somente pontuadas 

atividades em que o candidato participou na aquisição do conhecimento 

repassado através de um instrutor/professor/interlocutor, seja em um 

curso, uma oficina, um seminário, etc. A monitoria não se enquadra nesse 

tipo de atividade uma vez que coloca o aluno em interação com atividades 

da docência, pois bem, muito simular às atividades de um estágio ou de sua 

experiência profissional. Além disso, a monitoria acadêmica consiste em 

atividades de ensino desenvolvidas pelo estudante-monitor como uma 

forma de aproximá-lo da prática da docência. O monitor auxilia outros 

estudantes ao longo do seu aprendizado, esclarece dúvidas e outras 

atividades definidas no plano de trabalho. Portanto, o monitor não está 

participando de uma formação, mas na atuação da prática de um 

conhecimento adquirido anteriormente. Cabe ainda salientar que o Edital 

de Abertura prevê que não serão pontuados os títulos correspondentes a 

disciplinas que fazem parte do programa curricular dos cursos de formação 

(item 7.6, alínea ?g?).

51107219026 Indeferido 5.1

O edital determina que tanto Licenciatura Plena Pedagogia ?

Habilitação Séries Iniciais do Ensino

Fundamental, Licenciatura Plena

Pedagogia ? Habilitação em

Educação Infantil ou Licenciatura ou

Curso Normal Superior, são requisitos para o cargo, portanto não podendo 

pontuar.

51107219032 Deferido 4.1

Tendo em vista que se trata do cargo de Professor de Língua Portuguesa, o 

curso tem validade, pois está adequado à área de de conhecimento. Assim, 

defere-se o recurso.



51107219032 Indeferido 5.1

De acordo com o edital, 7.5.4 Caso, no mesmo documento, conste a 

realização de mais de um Título, e estes tenham sido realizados em período 

concomitante, será considerado apenas o de maior valoração para fins de 

pontuação na Prova de Títulos, e desde que este possua a carga horária 

mínima exigida para cumprimento do item, exceto quando realizados no

mesmo período em que os cursos de Especialização Lato 

Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado. Além disso, 7.4.2.1 Não 

serão somadas as cargas horárias de mais de um título para completar a 

carga horária mínima exigida de uma Atividade de 

Formação/Aprendizagem.

O título de maior carga-horária é de 144h, ou seja, não alcança as 181h 

mínimas exigidas pela alínea. Por isso, indefere-se o recurso.

51107219043 Indeferido 3.1

Após nova análise da banca examinadora, nega-se o presente recurso, pois 

a candidata não atendeu ao disposto no item 7.2.9 - "Os diplomas, 

certificados ou declarações devem estar devidamente assinados em folhas 

timbradas identificando a instituição e devem ser postados frente e verso." 

O título enviado foi apresentado somente a frente do documento.  Ainda, 

conforme item 7.7 - Procedimento Recursal item 7.7.1 a candidata poderia 

ter enviado o verso do documento, o que não foi feito.

51107219043 Indeferido 2.1

Após nova análise da banca examinadora, nega-se o presente recurso, pois 

o título apresentado refere-se ao "curso não concluído". Conforme edital - 

7.6 alínea h "Não serão pontuados títulos de cursos não concluídos."



51107219049 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura, item 7.6 Não serão pontuados os títulos 

conforme a letra d) considerados requisitos de escolaridade do cargo, seja 

qual for o citado no item 1.1. DO QUADRO DEMONSTRATIVO. Para o Cargo 

15 Professor ? Área I, o Requisito é a titulação em Ensino Médio ? 

Modalidade Normal ou Ensino Médio ? Magistério, ou Licenciatura Plena 

Pedagogia ? Habilitação Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Licenciatura 

Plena Pedagogia ? Habilitação em Educação Infantil ou Licenciatura ? Curso 

Normal Superior. Portanto, o título postado corresponde ao pré-requisito 

do cargo ao qual a candidata está concorrendo, e não serve para somar 

pontos de títulos. O mesmo deverá ser apresentado no momento da sua 

contratação.

51107219050 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura, item 7.4.8 serão aceitos os títulos 

relacionados com o cargo no qual o candidato está inscrito, a exceção de 

Magistério, Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA, 

Mestrado e Doutorado, desde que não determinados como requisito do 

cargo (vide subitem 1.1). O que não é o caso da requerente. Como a própria 

candidata se manifesta, trata-se do certificado de conclusão do Curso de 

Licenciatura em Matemática, requisito direto do cargo.

51107219057 Deferido 3.1 Título aceito mediante envio do verso do certificado.

51107219061 Deferido 4.1

O certificado enviado atende aos requisitos do Edital. Carga horária e prazo 

para obtenção dos títulos.

Por este motivo, título aceito.

51107219062 Deferido 4.1
Após nova análise da banca examinadora, aceita-se o referido recurso, por 

estar de acordo com os requisitos apresentados no edital.



51107219063 Indeferido 2.1

O título de Mestrado foi negado, pois está em desacordo com o item 7.4.6 

Certidões de conclusão expedida pela respectiva instituição, quando o 

candidato estiver aguardando a emissão de diplomas; o documento 

entregue é apenas uma ata que informa a defesa da dissertação, ou seja, 

em nenhum momento é informado que está sendo aguardada a emissão do 

diploma. Além disso, há outro item do edital para negar o referido 

documento, 7.4.3 Certificados ou declarações devidamente assinadas e 

com o carimbo da instituição; o referido documento tem apenas a 

assinatura das pessoas presentes na defesa da dissertação, não há carimbo 

da instituição.

51107219067 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 7.6, não serão pontuados os títulos 

conforme letra q) em desacordo com as especificações determinadas no 

item 7.3. No Item 7.4 Títulos que serão aceitos conforme subitem 7.4.9 

Iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 24/06/2019, 

ainda que o certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido 

e  7.4.9.1 Será considerado para fins de avaliação do período determinado 

acima, a data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do 

título. Portanto, o evento deverá ter sido concluído até a data final do 

período. O Título apresentado está em desacordo com o período de 

realização do curso determinado no Edital, por isso não foi pontuado.



51107219067 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 7.6, não serão pontuados os títulos 

conforme letra q) em desacordo com as especificações determinadas no 

item 7.3. No Item 7.4 Títulos que serão aceitos conforme subitem 7.4.9 

Iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 24/06/2019, 

ainda que o certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido 

e  7.4.9.1 Será considerado para fins de avaliação do período determinado 

acima, a data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do 

título. Portanto, o evento deverá ter sido concluído até a data final do 

período. O Título apresentado está em desacordo com o período de 

realização do curso determinado no Edital, por isso não foi pontuado.

51107219067 Indeferido 4.2

Conforme Edital de Abertura item 7.6, não serão pontuados os títulos 

conforme letra q) em desacordo com as especificações determinadas no 

item 7.3. No Item 7.4 Títulos que serão aceitos conforme subitem 7.4.9 

Iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 24/06/2019, 

ainda que o certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido 

e  7.4.9.1 Será considerado para fins de avaliação do período determinado 

acima, a data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do 

título. Portanto, o evento deverá ter sido concluído até a data final do 

período. O Título apresentado está em desacordo com o período de 

realização do curso determinado no Edital, por isso não foi pontuado.

51107219067 Deferido 5.1
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.



51107219067 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 7.6, não serão pontuados os títulos 

conforme letra q) em desacordo com as especificações determinadas no 

item 7.3. No Item 7.4 Títulos que serão aceitos conforme subitem 7.4.9 

Iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 24/06/2019, 

ainda que o certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido 

e  7.4.9.1 Será considerado para fins de avaliação do período determinado 

acima, a data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do 

título. Portanto, o evento deverá ter sido concluído até a data final do 

período. O Título apresentado está em desacordo com o período de 

realização do curso determinado no Edital, por isso não foi pontuado.

51107219067 Indeferido 4.2

Conforme Edital de Abertura item 7.6, não serão pontuados os títulos 

conforme letra q) em desacordo com as especificações determinadas no 

item 7.3. No Item 7.4 Títulos que serão aceitos conforme subitem 7.4.9 

Iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 24/06/2019, 

ainda que o certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido 

e  7.4.9.1 Será considerado para fins de avaliação do período determinado 

acima, a data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do 

título. Portanto, o evento deverá ter sido concluído até a data final do 

período. O Título apresentado está em desacordo com o período de 

realização do curso determinado no Edital, por isso não foi pontuado.

51107219075 Deferido 4.1

Os Títulos não tinham sido aceitos, pois estavam sem o período de 

realização, conforme Edital: t) sem descrição do período de realização 

(início e/ou fim); Como os títulos foram reemitidos com a informação 

faltante eles foram aceitos.

51107219075 Deferido 5.1

Os Títulos não tinham sido aceitos, pois estavam sem o período de 

realização, conforme Edital: t) sem descrição do período de realização 

(início e/ou fim); Como os títulos foram reemitidos com a informação 

faltante eles foram aceitos.



51107219092 Deferido 3.1
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, 

tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

51107219094 Deferido 4.1

Título aceito tendo em vista que durante período de recursos o candidato 

apresentou documento complementar comprovante período de realização 

do curso.

51107219094 Indeferido 4.2

De acordo com item 7.4 do Edital de Abertura, somente serão aceitos os 

títulos de Cursos de Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e 

Doutorado; Certificados de Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, 

seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops, entre outros, com 

carga horária mínima de 80 (oitenta) horas. O documento apresentado 

refere-se a comprovação de estágio realizado, portanto documento não 

aceito.

51107219097 Deferido 4.1

Após nova análise da banca examinadora, aceita-se o referido recurso. 

Candidata enviou certidão de casamento comprovando a alteração de 

nome, conforme item 7.7 - Procedimento recursal.

51107219100 Deferido 5.1
A banca reavaliou o documento e tendo em vista que possui todas as 

informações necessárias, ele foi aceito.

51107219100 Deferido 5.2
A banca reavaliou o documento e tendo em vista que possui todas as 

informações necessárias, ele foi aceito.

51107219112 Indeferido 3.1

A banca indefere o recursos, pois o título apresentado no item 3 

(Especialização Lato Sensu/MBA), refere-se a m título de graduação de 

Pedagogia, e o pré-requisito para o cargo é a graduação em Pedagogia.

51107219112 Indeferido 5.1

A banca indefere o recurso, pois o título apresentado refere-se a um título 

realizado em 2008, e conforme Edital, item 7.4.9, diz que os títulos devem 

ter sido Iniciados, obtidos e concluídos no período de 24/06/2014 até 

24/06/2019, ainda que o certificado apresente

carga horária superior ao mínimo exigido.



51107219116 Indeferido 5.1

O título de Licenciatura em Filosofia foi negado, pois de acordo com o item 

do Edital 7.6 d) é considerados requisito de escolaridade do cargo, seja qual 

for o citado no item 1.1; o requisito para Professor ? Área II - Ensino 

Religioso eram Curso de Pedagogia com ênfase em Ensino Religioso ou 

Licenciatura Plena na área da Educação e Curso(s) de Formação na área 

específica com carga-horária, que somados, cumpram um total de 120 

horas. Além disso, conforme item 7.4.2.1 Não serão somadas as cargas 

horárias de mais de um título para completar a carga horária mínima 

exigida de uma Atividade de Formação/Aprendizagem. Sendo assim, 

mantém-se como não aceito o referido título.

06 de novembro de 2019.

Comissão de Processos Seletivos & Concursos.


