
Protocolo Situação Item Justificativa da Banca

52007218354 Deferido 5.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

52007218363 Deferido Documento Complementar Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

52007218363 Deferido 3.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

52007218368 Deferido 4.1

Conforme edital - item 8.7 Procedimento Recursal, a candidata enviou
documentação comprobatório em período de recurso. Assim, diante de
nova análise da banca avaliadora, aceita-se o presente título e
recurso.

52007218395 Deferido 5.1
A candidata enviou, em período de recurso, documento comprobatório
complementar, conforme item 8.7.1 do edital, evidenciado a data de
início e término do curso dentro do previsto no edital - 8.4.9

52007218395 Deferido 5.2
A candidata enviou, em período de recurso, documento comprobatório
complementar, conforme item 8.7.1 do edital, evidenciado a data de
início e término do curso dentro do previsto no edital - 8.4.9

52007218395 Deferido 5.3
A candidata enviou, em período de recurso, documento comprobatório
complementar, conforme item 8.7.1 do edital, evidenciado a data de
início e término do curso dentro do previsto no edital - 8.4.9

52007218395 Deferido 5.4
A candidata enviou, em período de recurso, documento comprobatório
complementar, conforme item 8.7.1 do edital, evidenciado a data de
início e término do curso dentro do previsto no edital - 8.4.9

52007218409 Indeferido 3.1

Em período de recurso, conforme item 8.7.1 é permitido ao candidato o
envio de documentação comprobatória. Dessa forma, após nova
avaliação da banca avaliadora, sendo a que a candidata não enviou
documentação comprobatória referente ao título que atende o requisito
do cargo, nega-se o presente recurso.

52007218409 Deferido 4.1 Aceite do certificado, conforme previsto no edital.

52007218409 Indeferido 5.1

Conforme o item abaixo do edital, os cursos devem ser
"8.4.9  Iniciados,  obtidos  e  concluídos  no  período  de 12/06/2014até
12/06/2019 (data  de  publicação  do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido"
O referido certificado apresenta apenas data de conclusão, sem
referência a data de início do curso, conforme o item acima citado do
edital.
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52007218411 Indeferido 5.1

Conforme o item abaixo do edital, os cursos devem ser
"8.4.9  Iniciados,  obtidos  e  concluídos  no  período  de 12/06/2014até
12/06/2019 (data  de  publicação  do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido"
O referido certificado apresenta apenas data de conclusão, sem
referência a data de início do curso, conforme o item acima citado do
edital.

52007218413 Deferido 3.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

52007218418 Deferido 5.1
Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

52007218433 Indeferido 4.1

O título encaminhado não evidencia a data de início e término do
curso. Em período recursal, conforme item 8.7.1 do edital é permitido
ao candidato a entrega de documentação com complemento de
informação, o que não foi enviado. Dessa forma, após nova avaliação
da banca avaliadora, nega-se o presente recurso.

52007218433 Indeferido 5.1

Conforme o item abaixo do edital, os cursos devem ser
"8.4.9  Iniciados,  obtidos  e  concluídos  no  período  de 12/06/2014até
12/06/2019 (data  de  publicação  do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido"
O referido certificado apresenta apenas data de conclusão, sem
referência a data de início do curso, conforme o item acima citado do
edital.
Ainda, em período de recurso, conforme item 8.7.1 é permitido ao
candidato o envio de documentação complementar a fim de evidenciar
as informações faltantes. Registra-se que a candidata não envio a
referida documentação. Assim, nega-se o recurso.

52007218433 Deferido 4.1
A candidata, em período de recurso, apresentou documento
comprobatório evidenciado a finalização da pós - Graduação,
conforme previsto no edital item 8.7.1

52007218433 Indeferido 4.2

Em período de recurso, conforme item 8.7.1 é permitido ao candidato o
envio de documentação complementar a fim de evidenciar as
informações faltantes. Dessa forma, após nova avaliação da banca
avaliadora, sendo a que a candidata não enviou documentação
complementar evidenciado a carga - horária , nega-se o presente
recurso.

52007218433 Deferido 4.3
A banca avaliadora reavaliou o título e esclarecimentos prestados pela
candidata, aceitando o mesmo em período recursal.

52007218433 Indeferido 4.4

Conforme o item abaixo do edital, os cursos devem ser
"8.4.9  Iniciados,  obtidos  e  concluídos  no  período  de 12/06/2014até
12/06/2019 (data  de  publicação  do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido"
O referido certificado apresenta apenas data de conclusão, sem
referência a data de início do curso, conforme o item acima citado do
edital.
Ainda, em período de recurso, conforme item 8.7.1 é permitido ao
candidato o envio de documentação complementar a fim de evidenciar
as informações faltantes. Registra-se que a candidata não envio a
referida documentação. Assim, nega-se o recurso.

52007218433 Indeferido 5.1

O título apresentado,  refere-se ao III CIECITEC, realizado em Santo
Ângelo nos dias 10 a  12 de junho de 2015. O mesmo título já havia
sido apresentado e pontuado no item "Apresentação Trabalho URI".
Mesmo tratando-se de apresentações de trabalhos diferentes, o
evento em que a candidato participou é o mesmo.
Conforme edital ? 8.5 ?Cada título será considerado e avaliado uma
única vez, vedada a cumulatividade de pontos.?



52007218434 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra u) não encaminhados autenticados em cartório ou que
não tenham código de autenticidade eletrônica e letra v) em desacordo
com as especificações determinadas no subitem 8.3. O título anexado
está sem autenticação, por esse motivo não foi pontuado.

52007218434 Indeferido 5.2

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra u) não encaminhados autenticados em cartório ou que
não tenham código de autenticidade eletrônica e letra v) em desacordo
com as especificações determinadas no subitem 8.3. O título anexado
está sem autenticação, por esse motivo não foi pontuado.

52007218434 Indeferido 5.3

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra u) não encaminhados autenticados em cartório ou que
não tenham código de autenticidade eletrônica e letra v) em desacordo
com as especificações determinadas no subitem 8.3. O título anexado
está sem autenticação, por esse motivo não foi pontuado.

52007218434 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra w) sem descrição do período de realização. Serão
pontuados conforme item 8.4.9 Iniciados, obtidos e concluídos no
período de 12/06/2014 até 12/06/2019 (data de publicação do Edital de
Abertura), ainda que o certificado apresente carga horária superior ao
mínimo exigido e item 8.4.9.1 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. A Declaração anexada não
possui data de início do curso, por esse motivo não foi pontuado.

52007218434 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra u) não encaminhados autenticados em cartório ou que
não tenham código de autenticidade eletrônica e letra v) em desacordo
com as especificações determinadas no subitem 8.3. O título anexado
está sem autenticação, por esse motivo não foi pontuado.

52007218434 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra u) não encaminhados autenticados em cartório ou que
não tenham código de autenticidade eletrônica e letra v) em desacordo
com as especificações determinadas no subitem 8.3. O título anexado
está sem autenticação, por esse motivo não foi pontuado.

52007218434 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra u) não encaminhados autenticados em cartório ou que
não tenham código de autenticidade eletrônica e letra v) em desacordo
com as especificações determinadas no subitem 8.3. O título anexado
está sem autenticação, por esse motivo não foi pontuado.

52007218434 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra u) não encaminhados autenticados em cartório ou que
não tenham código de autenticidade eletrônica e letra v) em desacordo
com as especificações determinadas no subitem 8.3. O título anexado
está sem autenticação, por esse motivo não foi pontuado.

52007218434 Deferido 5.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

52007218436 Deferido 3.1 Conforme edital, aceita-se o recurso.

52007218437 Deferido 3.1
A banca avaliadora reavaliou o título e esclarecimentos prestados pela
candidata, aceitando o mesmo em período recursal.

52007218437 Deferido 4.1
A banca avaliadora reavaliou o título e esclarecimentos prestados pela
candidata, aceitando o mesmo em período recursal.

52007218438 Deferido 3.1
A candidata, em período de recurso, apresentou documento
comprobatório evidenciado a finalização da pós - Graduação,
conforme previsto no edital item 8.7.1



52007218438 Indeferido 4.1

Conforme o item abaixo do edital, os cursos devem ser
"8.4.9  Iniciados,  obtidos  e  concluídos  no  período  de 12/06/2014até
12/06/2019 (data  de  publicação  do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido"
O referido certificado apresenta data de conclusão de 18/06/2019, ou
seja, após o período estipulado pelo edital.

52007218438 Indeferido 4.2

Conforme o item abaixo do edital, os cursos devem ser
"8.4.9  Iniciados,  obtidos  e  concluídos  no  período  de 12/06/2014até
12/06/2019 (data  de  publicação  do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido"
O referido certificado apresenta data de conclusão de 18/06/2019, ou
seja, após o período estipulado pelo edital.

52007218438 Indeferido 4.3

Conforme o item abaixo do edital, os cursos devem ser
"8.4.9  Iniciados,  obtidos  e  concluídos  no  período  de 12/06/2014até
12/06/2019 (data  de  publicação  do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido"
O referido certificado apresenta data de conclusão de 26/08/2019, ou
seja, após o período estipulado pelo edital.

52007218442 Deferido 3.1
Conforme edital, aceita-se o recurso.

52007218442 Indeferido 5.1

O título apresentado, diferente do nome do arquivo "Jogos de
Tabuleiro", refere-se ao 22º Seminário de educação de Giruá ocorrido
nos dias 21 a 23 de julho de 2015 com carga - horária 42h. O mesmo
título já havia sido apresentado e pontuado. Conforme edital ? 8.5
?Cada título será considerado e avaliado uma única vez, vedada a
cumulatividade de pontos.?

52007218443 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra w) sem descrição do período de realização. A
Candidata no período de recursos não anexou documentos que
comprove a data de início e fim de realização do curso, por esse
motivo não foi pontuado. Serão pontuados conforme item 8.4.9
Iniciados, obtidos e concluídos no período de 12/06/2014 até
12/06/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido e item
8.4.9.1 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. Quanto ao Item 8.4.9.2 não se aplica o
período disposto no subitem acima, para os diplomas de Magistério,
Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA,
Mestrado e Doutorado, e desde que não referenciados como requisito
ao cargo.

52007218443 Indeferido 4.2

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra w) sem descrição do período de realização. A
Candidata no período de recursos não anexou documentos que
comprove a data de início e fim de realização do curso, por esse
motivo não foi pontuado. Serão pontuados conforme item 8.4.9
Iniciados, obtidos e concluídos no período de 12/06/2014 até
12/06/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido e item
8.4.9.1 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. Quanto ao Item 8.4.9.2 não se aplica o
período disposto no subitem acima, para os diplomas de Magistério,
Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA,
Mestrado e Doutorado, e desde que não referenciados como requisito
ao cargo.



52007218443 Indeferido 4.3

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra w) sem descrição do período de realização. A
Candidata no período de recursos não anexou documentos que
comprove a data de início e fim de realização do curso, por esse
motivo não foi pontuado. Serão pontuados conforme item 8.4.9
Iniciados, obtidos e concluídos no período de 12/06/2014 até
12/06/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido e item
8.4.9.1 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. Quanto ao Item 8.4.9.2 não se aplica o
período disposto no subitem acima, para os diplomas de Magistério,
Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA,
Mestrado e Doutorado, e desde que não referenciados como requisito
ao cargo.

52007218443 Indeferido 4.4

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra w) sem descrição do período de realização. A
Candidata no período de recursos não anexou documentos que
comprove a data de início e fim de realização do curso, por esse
motivo não foi pontuado. Serão pontuados conforme item 8.4.9
Iniciados, obtidos e concluídos no período de 12/06/2014 até
12/06/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido e item
8.4.9.1 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. Quanto ao Item 8.4.9.2 não se aplica o
período disposto no subitem acima, para os diplomas de Magistério,
Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA,
Mestrado e Doutorado, e desde que não referenciados como requisito
ao cargo.

52007218443 Deferido 5.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

52007218443 Deferido 5.2 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

52007218443 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra w) sem descrição do período de realização. A
Candidata no período de recursos não anexou documentos que
comprove a data de início e fim de realização do curso, por esse
motivo não foi pontuado. Serão pontuados conforme item 8.4.9
Iniciados, obtidos e concluídos no período de 12/06/2014 até
12/06/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido e item
8.4.9.1 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. Quanto ao Item 8.4.9.2 não se aplica o
período disposto no subitem acima, para os diplomas de Magistério,
Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA,
Mestrado e Doutorado, e desde que não referenciados como requisito
ao cargo.

52007218443 Deferido 5.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.



52007218443 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra w) sem descrição do período de realização. A
Candidata no período de recursos não anexou documentos que
comprove a data de início e fim de realização do curso, por esse
motivo não foi pontuado. Serão pontuados conforme item 8.4.9
Iniciados, obtidos e concluídos no período de 12/06/2014 até
12/06/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido e item
8.4.9.1 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. Quanto ao Item 8.4.9.2 não se aplica o
período disposto no subitem acima, para os diplomas de Magistério,
Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA,
Mestrado e Doutorado, e desde que não referenciados como requisito
ao cargo.

52007218443 Deferido 5.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

52007218443 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra w) sem descrição do período de realização. A
Candidata no período de recursos não anexou documentos que
comprove a data de início e fim de realização do curso, por esse
motivo não foi pontuado. Serão pontuados conforme item 8.4.9
Iniciados, obtidos e concluídos no período de 12/06/2014 até
12/06/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido e item
8.4.9.1 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. Quanto ao Item 8.4.9.2 não se aplica o
período disposto no subitem acima, para os diplomas de Magistério,
Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA,
Mestrado e Doutorado, e desde que não referenciados como requisito
ao cargo.

52007218443 Deferido 5.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a
titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do edital.

52007218443 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.6, não serão pontuados os títulos
conforme letra w) sem descrição do período de realização. A
Candidata no período de recursos não anexou documentos que
comprove a data de início e fim de realização do curso, por esse
motivo não foi pontuado. Serão pontuados conforme item 8.4.9
Iniciados, obtidos e concluídos no período de 12/06/2014 até
12/06/2019 (data de publicação do Edital de Abertura), ainda que o
certificado apresente carga horária superior ao mínimo exigido e item
8.4.9.1 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. Quanto ao Item 8.4.9.2 não se aplica o
período disposto no subitem acima, para os diplomas de Magistério,
Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA,
Mestrado e Doutorado, e desde que não referenciados como requisito
ao cargo.

52007218444 Deferido 4.1
A candidata enviou, em período de recurso, documento comprobatório
complementar, conforme item 8.7.1 do edital, evidenciado a data de
início e término do curso dentro do previsto no edital - 8.4.9

16 de outubro de 2019.

Comissão de Processos Seletivos & Concursos.


