
Protocolo Situação Item Justificativa da Banca

53107227470 Indeferido 5.1 Não foi pois o título está em nome de Daniela Rodrigues Gross, nome diferente da candidata
inscrita. Nega-se o presente recurso.

53107227473 Deferido 6.1 Título aceito, visto que agora, com a documentação complementar, é possível comprovar a
formação na área do cargo pretendido.

53107227475 Deferido 1.1 Título aceito, visto que foram apresentadas as informações necessárias para a comprovação
de que a especialização é Lato Sensu.

53107227476 Deferido 1.1 Título aceito, visto que agora, com a documentação complementar, é possível identificar que
trata-se de uma especialização Lato Sensu.

53107227476 Deferido 4.1 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107227478 Deferido 4.1 A banca defere o título apresentado, pois a finalização do curso foi em 28/06/2016, portanto,
está dentro do período estabelecido em Edital de Abertura.

53107227484 Indeferido 6.1

Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois os períodos não estão
de acordo com o edital.
o período de experiência deve ser de - no mínimo 180 dias - e dentro do período de 26/08/2014
até 26/08/2019 conforme edital 8.3 e 8.4h.
O primeiro período da experiência como professora é de 27/02/2019 a 15/07/2019, ou seja
inferior a 180 dias.  E o segundo período que se inicia em 01/08/2019 - considerando a data
limite final do edital de 26/08/2019, também trata-se de inferior a 180 dias.

53107227485 Indeferido 5.1 Nega-se o presente recurso, pois conforme edital 8.8.2 Procedimento recursal, não serão aceito
trocas de títulos.

53107227485 Indeferido 6.1 A documentação encaminhada refere-se a "auxiliar de educação infantil" cargo diferente do
pleiteado que pe de professor de educação infantil. Edital 8.5.3

53107227488 Indeferido 5.1 Conforme item 8.8.2 do Edital de Abertura, no período de recursos, não serão aceitos: novos
títulos para pontuação.

53107227503 Deferido 1.1

Título aceito tendo em vista que a candidata cumpriu o item 8.8.1 que determina que por
ocasião dos recursos referentes aos Títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam
para esclarecer ou complementar dados relativos aos documentos já entregues, tais como:
declaração de alteração de nome, verso do documento já encaminhado, complemento de
informações faltantes dos documentos: carga horária, período de realização, tradução de língua
estrangeira.

53107227506 Deferido 4.1 A banca defere o recurso, visto que a participação do candidato abrange a área de
conhecimento da Educação Especial.

53107227508 Indeferido 6.1 A candidata teve o tempo de experiência calculado.
53107227508 Indeferido 6.2 A candidata teve o tempo de experiência calculado.

53107227517 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue durante o periodo recursal, possibilitando a pontuação da
experiência profissional apresentada quando da entrega dos títulos.

53107227523 Deferido 1.1 Título de acordo com o que estipula o edital de abertura, portanto, recurso deferido.
53107227523 Deferido 4.1 Título de acordo com o que estipula o edital de abertura, portanto, recurso deferido.
53107227523 Deferido 5.1 Título de acordo com o que estipula o edital de abertura, portanto, recurso deferido.

53107227523 Deferido 6.1 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107227523 Deferido 1.1 Título de acordo com o que estipula o edital de abertura, portanto, recurso deferido.
53107227523 Indeferido 6.1 Título é documentação complementar e requisito do cargo.

53107227532 Indeferido 6.1

Após nova análise da banca avaliadora, a candidata envia o diploma de graduação
evidenciando a data de sua colação (21/03/2015) e a página de identificação da carteira
profissional. Porém o período de 21/03/2015 (colação) a 28/08/2015 (data de saída da
experiência) é inferior a 180 dias conforme o item 8.3 do edital. Nega-se assim o presente
recurso.

53107227532 Deferido 6.2 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107227532 Indeferido 6.3 Nega-se pois já foi atingida a pontuação máxima na experiência anterior.

53107227534 Deferido 6.1 A banca defere o recurso, pois o candidato apresentou o diploma de graduação ao cargo
pleiteado para fins de comprovação de sua experiência profissional.

53107227534 Indeferido 6.2 Certificado apresentado apenas para fins de comprovação de experiência profissional.

53107227539 Indeferido 6.1 Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois a candidata não
enviou a documentação referente a sua formação conforme edital 8.5.4.1

53107227541 Indeferido 6.1 A documentação apresentada refere-se ao cargo de Auxiliar de educação Infantil. O cargo
pleiteado é de Professor de Educação Infantil. Nega-se assim o presente recurso.
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53107227546 Indeferido 6.1

Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois a candidata não
enviou documentação complementar comprobatória evidenciando que se trata de Professor do
Ensino Fundamental - Anos Iniciais, no documento enviado somente é informado Professor
Nível 3 e não está acrescido da descrição das atividades. De acordo com o Edital de Abertura
no item 8.5.5 que trata das Formas de Comprovação de Experiência profissional está previsto
que: Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos atestados de órgãos públicos
seja diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da Declaração* do empregador
informando a descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço. Além
disso o item 8.5.3determina que considerar-se-á experiência profissional a atividade
desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO.

53107227546 Indeferido 6.2

Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois a candidata não
enviou documentação complementar comprobatória evidenciando que se trata de Professor do
Ensino Fundamental - Anos Iniciais, no documento enviado somente é informado Professor
Nível 3 e não está acrescido da descrição das atividades. De acordo com o Edital de Abertura
no item 8.5.5 que trata das Formas de Comprovação de Experiência profissional está previsto
que: Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos atestados de órgãos públicos
seja diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da Declaração* do empregador
informando a descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço. Além
disso o item 8.5.3determina que considerar-se-á experiência profissional a atividade
desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO.

53107227547 Indeferido 6.1

Conforme descrito em edital, no item 8.5.3, Considerar-se-á experiência profissional a atividade
desenvolvida na função do cargo pleiteado. Assim, para o cargo de Professor de Ensino
Fundamental - anos iniciais, não será considerada a experiência como auxiliar de educação
infantil.

53107227550 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue durante o periodo recursal, possibilitando a pontuação da
experiência profissional apresentada quando da entrega dos títulos.

53107227550 Indeferido 6.2 pontuação máxima já atingida no item anterior.
53107227550 Indeferido 6.3 pontuação máxima já atingida no item anterior.

53107227556 Deferido 1.1 A banca defere o recurso, pois foi reavaliado o título enviado e verificou-se que não trata-se de
pré-requisito para concorrer ao cargo.

53107227557 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os títulos: v) fora do prazo estabelecido no
item 8.4. O Título postado tem data de início do curso em 14 de julho de 2014, portanto fora do
prazo estabelecido no edital, por isso não foi pontuado.

53107227559 Indeferido 4.1 O certificado apresentado não consta a data de início e fim, somente a data de emissão do
documento.

53107227559 Indeferido 6.1 Conforme edital de abertura, a exeperiência profissional somente é considerada quando na
atuação específica do cargo a que esta concorrendo, ou seja, como Professor de Turismo.

53107227569 Indeferido 4.1
Após nova análise, nega-se o presente recurso pois não consta a data de inicio do curso,
apenas a data de conclusão. Conforme edital 8.4.b os cursos devem ser realizados no período
de 26/08/2014 até 26/08/2019 o que não foi possível evidenciar na documentação apresentada.

53107227571 Indeferido 4.1

O título não foi aceito pois conforme Edital de Abertura item 8.7.5 não serão pontuados os
títulos: q) sem descrição do período de realização (início e/ou fim). O documento apresentado
não possui data de início e fim de realização do curso, para que a banca possa avaliar se está
dentro do prazo previsto no item 8.4 b que determina que os serão aceitos os Certificados de
Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas,
workshops, entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período
de 26/08/2014 até 26/08/2019. Durante o período de recurso a candidata poderia ter
apresentado declaração da instituição que comprovasse o período de realização do curso,
conforme determinado no item 8.8.1.

53107227572 Deferido 2.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107227574 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue durante o periodo recursal, possibilitando a pontuação da
experiência profissional apresentada quando da entrega dos títulos.

53107227575 Deferido 6.1 A banca defere o recurso, mas vale ressaltar que a pontuação máxima já foi atingida na
primeira etapa do processo de títulos.

53107227575 Indeferido 5.1

A banca indefere o recurso, pois novamente o código informado no certificado consta a
seguinte informação: O código localizador 2783019.1418573.18620 informado é inválido.
Portanto, conforme Edital de Abertura, não serão pontuados títulos emitidos pela internet, mas
sem a possibilidade de autenticação eletrônica.

53107227577 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os títulos: v) fora do prazo estabelecido no
item 8.4. O Título postado tem data de início do curso em 19 de março de 2014, portanto fora
do prazo estabelecido no edital, por isso não foi pontuado.

53107227578 Indeferido 6.1
O documento não apresenta claramente a experiência como Professor em MATEMÁTICA,
experiência específica na área a qual a candidata está concorrente, conforme é exigido pelo
Edital de Abertura.



53107227582 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107227592 Indeferido 1.1

De acordo com o edital de abertura,
8.8 Procedimento Recursal:
8.8.1 Por ocasião dos recursos referentes aos Títulos, somente serão aceitos documentos que
sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos aos documentos já entregues, tais
como:
a) declaração de alteração de nome;
b) verso de documento já encaminhado;
c) complemento de informações faltantes nos documentos, como: carga horária, período de
realização, tradução de língua estrangeira;
d) comprovação de requisito do cargo por outro certificado, diferente do que foi entregue para a
Prova de Títulos, possibilitando a pontuação do título encaminhado;
e) esclarecimento referente ao requisito do cargo.

8.8.1.1 Os documentos complementares deverão ser encaminhados pelo Formulário Online de
Recurso.
8.8.2 No período de recursos, não serão aceitos:
a) reenvio de arquivos corrompidos;
b) alteração de títulos entregues em outro item;
c) troca de títulos;
d) novos títulos para pontuação.

53107227592 Indeferido 6.1

Conforme descrito em edital, no item 8.5.3, Considerar-se-á experiência profissional a atividade
desenvolvida na função do cargo pleiteado. Assim, para o cargo de Professor de Ensino
Fundamental - anos iniciais, não será considerada a experiência como professora de educação
infantil.

53107227601 Indeferido 5.1

A banca indefere o recurso, pois conforme Edital de Abertura, no item 8.4, alínea b) Certificados
de Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos,
oficinas,
workshops, entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período
de 26/08/2014 até 26/08/2019.

53107227601 Indeferido 6.1

A banca indefere o recurso, pois conforme Edital de Abertura, caso tenha ou tivesse
experiência na Educação Especial, deveria ter enviado declaração onde deveria constar:
*MODELO DE DECLARAÇÃO: As declarações apresentadas devem:
- conter nome da instituição emitente; endereço e telefones válidos, CNPJ, identificação
completa do profissional (candidato), descrição do emprego/função/cargo exercido;
- informar o período de trabalho: data de início e de término (dia, mês e ano);
- ser emitidas em papel com timbre, carimbo, data de emissão do documento;
- ser assinadas por responsável da instituição com firma reconhecida em cartório;
- ter a descrição das atividades básicas desenvolvidas caso o cargo descrito na Declaração
seja diferente ao cargo pleiteado.
Na declaração enviada pelo candidato consta como experiência profissional "professor de
história" do ensino médio.

53107227601 Indeferido 6.2 A banca indefere o título, pois trata-se do mesmo título enviado em alínea anterior.
53107227601 Indeferido 6.3 A banca indefere o título, pois trata-se do mesmo título enviado em alínea anterior.

53107227608 Deferido 6.1 Foi realizada nova avaliação e, visto que o documento apresentado comprova a experiência
profissional na área do cargo pretendido, decide-se por aceitar o título apresentado.

53107227609 Indeferido 6.1
A documentação apresentada bem como descrição das atividades refere-se ao cargo de
auxiliar de turma e não de professor regente de educação infantil Nega-se assim o presente
recurso.

53107227613 Indeferido 6.1

Título negado visto que o que é apresentado não é suficiente para a comprovação de
experiência profissional. O edital, item 8.5.5, a) apresenta a seguinte observação: Caso o cargo
descrito na Carteira de Trabalho seja diferente do cargo pleiteado, é necessário também o
envio da Declaração* do empregador informando a descrição das atividades básicas
desenvolvidas e o tempo total
de serviço.

53107227617 Deferido 6.1 Título já havia sido aceito anteriormente.

53107227617 Deferido 5.1 Foi realizada nova avaliação do título e ele deve ser aceito, por estar em acordo com os itens
estabelecidos em Edital.

53107227618 Indeferido 6.1

De acordo com o Edital de Abertura item 8.5.3 considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO, a experiência comprovada não
se refere ao cargo de Professor de Religião (cargo pleiteado). A banca segue rigorosamente as
determinações do Edital de Abertura.

53107227619 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107227622 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os títulos: v) fora do prazo estabelecido no
item 8.4. O Título postado tem data de início do curso em 18 de março de 2014, portanto fora
do prazo estabelecido no edital, por isso não foi pontuado



53107227622 Indeferido 6.1

8.5 Forma de comprovar a Experiência Profissional 8.5.1 A experiência profissional prevista
deve ser comprovada através de um dos documentos descritos neste item, de forma clara, sem
emendas ou rasuras. 8.5.2 Somente será considerada para pontuação a experiência
profissional de semestres completos, considerando o período de 180 (cento e oitenta) dias.
Será admitida a soma de períodos temporais, desde que não concomitantes. 8.5.3 Considerar-
se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. A
declaração postada no período de recurso não informa o período de trabalho: data de início e
de término (dia, mês e ano).

53107227622 Indeferido 6.2 8.7 Não serão pontuados os títulos:
c) considerados requisitos de escolaridade do cargo, seja qual for o citado no item 1.1;

53107227623 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os títulos: v) fora do prazo estabelecido no
item 8.4. O Título postado tem data de início do curso em 03 de junho de 2014, portanto fora do
prazo estabelecido no edital, por isso não foi pontuado.

53107227623 Indeferido 6.1

Conforme edital item 8.4 letra h) Experiência profissional em atividades relacionadas com as
atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 26/08/2014 até 26/08/2019. E item
8.5.4.1 Nesse caso somente serão consideradas as experiências profissionais cujo serviço
tenha sido realizado após a obtenção do certificado de conclusão do curso (requisito do cargo).
O titulo postado está fora do prazo e a candidata não postou a graduação por esses motivos,
não foi pontuado

53107227624 Indeferido 4.1

Recurso indeferido, visto que, de acordo com o edital de abertura, item 8.4, alínea b), os
Certificados de Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios,
congressos, oficinas, workshops, entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas,
realizados no período de 26/08/2014 até 26/08/2019; Portanto, o documento em questão não foi
realizado dentro do período estipulado.

53107227626 Deferido 6.1

Recurso aceito, a candidata soma 8 meses de experiência profissional no cargo pleiteado nos
seguintes períodos: 01-08-2018 a 14-12-2018 (4 meses) e 27-02-2019 a 15-07-2019 (4 meses).
A data a contar de tempo de experiência iniciou-se de acordo com a data de início que consta
no certificado de pós-graduação (01-08-2018), visto que o diploma de graduação não foi
enviado e, de acordo com o edital, item 8.5.4, Quando não há exigência de registro no órgão de
classe para o exercício da profissão, conforme legislação vigente, o candidato deverá
encaminhar cópia do diploma de formação (requisito do cargo), além disso, no item 8.5.4.1,
consta que nesse caso somente serão consideradas as experiências profissionais cujo serviço
tenha sido realizado após a obtenção do certificado de conclusão do curso (requisito do cargo).

53107227627 Indeferido 6.1

O cargo de Professora de Educação Infantil está sendo exercido, conforme documentação, a
partir de 01/08/2019. Considerando a data limite do edital 26/08/2019, refere-se a período
inferior a 180 dias. os contratos anteriores são de professor de séries iniciais, cargo diferente
do pleiteado.

53107227631 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, REALIZADOS NO PERÍODO DE
26/08/2014 ATÉ 26/08/2019, o curso encaminhado iniciou fora do período determinado. O
subitem b.2 ao definir que para fins de avaliação do período determinado, será considerada a
data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do título, foi incluído para deixar
claro que não será considerado como data final de encerramento do curso a data de emissão
do certificado, porém ele não exclui as definições do subitem b. A banca segue rigorosamente
as determinações do Edital de Abertura.

53107227632 Indeferido 6.1

Conforme edital item 8.5 forma de comprovar a Experiência Profissional, item 8.5.1 A
experiência profissional prevista deve ser comprovada através de um dos documentos
descritos neste item, de forma clara, sem emendas ou rasuras, Item 8.5.3 Considerar-se-á
experiência profissional a atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. A experiência
postada é diferente do cargo pretendido, por isso não foi pontuada.

53107227633 Indeferido 6.1

Conforme descrito em edital, no item 8.5.3, Considerar-se-á experiência profissional a atividade
desenvolvida na função do cargo pleiteado. Ainda, na forma de comprovação 5, consta que
serão aceitas:
- Certidões ou atestados de órgãos públicos, em papel com timbre, carimbo do órgão
expedidor, datado e assinado pelo representante legal, e o período, considerando a data de
início e de término (dia, mês e ano) em que as desempenhou.
Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos atestados de órgãos públicos seja
diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da Declaração* do empregador informando a
descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço.
Assim, não há como aceitar o atestado em que conste apenas o nome do cargo quando ele não
condiz com o cargo pleiteado. No próprio concurso há dois cargos distintos: um chamado
Professor de Educação Infantil e outro chamado Professor de Ensino Fundamental - anos
iniciais.



53107227635 Indeferido 6.1

Conforme descrito em edital, no item 8.5.3, Considerar-se-á experiência profissional a atividade
desenvolvida na função do cargo pleiteado. Ainda, na forma de comprovação 5, consta que
serão aceitas:
- Certidões ou atestados de órgãos públicos, em papel com timbre, carimbo do órgão
expedidor, datado e assinado pelo representante legal, e o período, considerando a data de
início e de término (dia, mês e ano) em que as desempenhou.
Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos atestados de órgãos públicos seja
diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da Declaração* do empregador informando a
descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço.
Assim, não há como aceitar o atestado em que conste apenas o nome do cargo quando ele não
condiz com o cargo pleiteado. No próprio concurso há dois cargos distintos: um chamado
Professor de Educação Infantil e outro chamado Professor de Ensino Fundamental - anos
iniciais.

53107227644 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue, validando a pontuação de experiência profissional.

53107227657 Indeferido 6.1

Conforme edital item 8.5 forma de comprovar a Experiência Profissional, item 8.5.1 A
experiência profissional prevista deve ser comprovada através de um dos documentos
descritos neste item, de forma clara, sem emendas ou rasuras, Item 8.5.3 Considerar-se-á
experiência profissional a atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. A experiência
postada é diferente do cargo pretendido, por isso não foi pontuada.

53107227658 Indeferido Documento Complementar Não há razões para análise desse documento.

53107227658 Indeferido 6.1

Conforme descrito em edital, no item 8.5.3, Considerar-se-á experiência profissional a atividade
desenvolvida na função do cargo pleiteado. Para o cargo pretendido, a experiência deveria ser
em Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Não há, nessa situação, nenhuma injustiça sendo
cometida, visto que se segue exatamente o que consta em edital.

53107227663 Deferido 5.1 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107227669 Indeferido 6.1

Conforme Edital item 8.5.5 A Experiência Profissional deve ser comprovada através da
seguinte forma: letra e) FORMA DE COMPROVAÇÃO 5: - Certidões ou atestados de órgãos
públicos, em papel com timbre, carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo
representante legal, e o período, considerando a data de início e de término (dia, mês e ano)
em que as desempenhou. Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos
atestados de órgãos públicos seja diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da
Declaração* do empregador informando a descrição das atividades básicas desenvolvidas e o
tempo total de serviço. Observação 2: A comprovação da experiência profissional no serviço na
Administração Pública será feita somente por meio de declaração do órgão empregador. O
documento postado não foi pontuado conforme item 8.5.7 Os documentos que não estiverem
de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues ou encaminhados,
não serão considerados.

53107227680 Indeferido 6.1

Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois a candidata não
enviou documentação complementar comprobatória evidenciando que se trata de Professor do
Ensino Fundamental - Anos Iniciais, no documento enviado somente é informado Professor
Área I e não está acrescido da descrição das atividades. De acordo com o Edital de Abertura
no item 8.5.5 que trata das Formas de Comprovação de Experiência profissional está previsto
que: Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos atestados de órgãos públicos
seja diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da Declaração* do empregador
informando a descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço. Além
disso, de acordo com o edital somente serão consideradas como experiência atividades
exercidas após a obtenção do requisito do cargo, a candidata formou-se em pedagogia em
março/2019, contabilizando dessa data até 26/08/2019 (data prevista no item 8.4 (h)) não
completa 6 meses.

53107227681 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107227681 Deferido 6.2 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107227681 Indeferido 6.3

Conforme edital item 8.7 Não serão pontuados os títulos: bb) de períodos concomitantes,
conforme especificado nos subitens 8.5.2 e/ou 8.6.4. Item 8.5.2 Somente será considerada
para pontuação a experiência profissional de semestres completos, considerando o período de
180 (cento e oitenta) dias. Será admitida a soma de períodos temporais, desde que não
concomitantes. Item 8.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na
função do cargo pleiteado.

53107227696 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue durante o periodo recursal, possibilitando a pontuação da
experiência profissional apresentada quando da entrega dos títulos.

53107227696 Indeferido 6.2 pontuação máxima já atingida no item anterior.
53107227696 Indeferido 6.3 pontuação máxima já atingida no item anterior.

53107227699 Deferido 1.1 A banca defere o recurso, pois o título apresentado está de acordo com as especificações
contidas em Edital de Abertura.

53107227699 Deferido 5.1

A banca defere o recurso, pois foi realizada nova avaliação do título, ou seja, verificou-se que a
educação especial é definida como modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas
e modalidades, integrando a proposta político pedagógica da escola e, portanto sendo
plenamente possível na Educação de Jovens e Adultos.

53107227699 Deferido 6.1 A banca defere o título apenas para titulação solicitada para posse.

53107227699 Deferido 6.2 A banca defere o recurso apresentado, pois o título apresentado pelo candidato atingiu a
pontuação máxima em relação ao tempo de serviço na área da educação especial.



53107227703 Indeferido 6.1
A certidão apresentada cita que em 2013 a candidata passou a exercer a funçao de vice-
diretora, não constanto mais nos autos a atuação como Professora de Ciências em sala de
aula, conforme é exigido no edital de Abertura.

53107227706 Indeferido 6.1 O título apresentado trata-se de curso realizado na área da Educação Especial e não de
comprovação de experiência na área, conforme determina a alínea para a inclusão do título.

53107227706 Deferido 6.2 A banca defere o título, pois o candidato apresentou a declaração de experiência profissional
juntamente com a complementação do título de graduação para fins de comprovação.

53107227710 Deferido 6.1 Título já aceito.

53107227711 Indeferido 6.1
O documento apresentado não contém para qual nível a candidata é professora. conforme
edital precisa ser no cargo pleiteado, ou seja, deve estar evidenciado que é educação infantil O
que não consta. nega-se o presente recurso

53107227712 Deferido 1.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107227712 Deferido 5.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital

53107227719 Indeferido 6.1

A presente declaração não foi aceita pois:
- conforme edital 8.4h as experiências devem ser do período de 26/08/2014 até 26/08/2019
- 8.5.3 - considerar atividade no cargo pleiteado. A mesma apresenta declaração de auxiliar e
não de professora
- Não foi enviado diploma de graduação como evidência de que a experiência é posterior a
formação (edital 8.5.4)
Nega-se o recurso

53107227719 Indeferido 6.2

A presente declaração não foi aceita pois:
- conforme edital 8.4h as experiências devem ser do período de 26/08/2014 até 26/08/2019
- 8.5.3 - considerar atividade no cargo pleiteado. A mesma apresenta declaração de auxiliar e
não de professora
- Não foi enviado diploma de graduação como evidência de que a experiência é posterior a
formação (edital 8.5.4)
Nega-se o recurso

53107227719 Indeferido 6.3

A presente declaração não foi aceita pois:
- 8.5.3 - considerar atividade no cargo pleiteado. A mesma apresenta declaração de auxiliar e
não de professora
- Não foi enviado diploma de graduação como evidência de que a experiência é posterior a
formação (edital 8.5.4)
Nega-se o recurso

53107227720 Indeferido 4.1 Serão pontuação Cursos, no caso de Projetos Cientificos, deveria ter apresentado o periodo e
carga horária.

53107227720 Indeferido 5.1 Serão pontuação Cursos, no caso de Projetos Cientificos, deveria ter apresentado o periodo e
carga horária.

53107227720 Indeferido 4.1 Serão pontuação Cursos, no caso de Projetos Cientificos, deveria ter apresentado o periodo e
carga horária.

53107227721 Indeferido 6.1

De acordo com o edital de abertura, item 8.5.3, Considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. Por essa razão, o recurso está indeferido.
Sendo o cargo Professor de Ensino Fundamental - anos iniciais, a experiência em regência em
educação infantil não pode ser considerada.

53107227721 Indeferido 6.2

De acordo com o edital de abertura, item 8.5.4, Quando não há exigência de registro no órgão
de classe para o exercício da profissão, conforme legislação vigente, o candidato deverá
encaminhar cópia do diploma de formação (requisito do cargo), além disso, no item 8.5.4.1,
consta que nesse caso somente serão consideradas as experiências profissionais cujo serviço
tenha sido realizado após a obtenção do certificado de conclusão do curso (requisito do cargo).
Assim, considerou-se, para fins de data de de obtenção da formação, a data que consta no
certificado de pós-graduação (30-03-2016).

53107227721 Indeferido 4.1

O código de acesso não pôde ser validado, por essa razão, o certificado não será aceito, pois,
de acordo com o edital, serão aceitos, entre outros, d) Certificados ou declarações emitidas
pela internet desde que contenham código de autenticidade eletrônico;Assim, como não houve
possibilidade de autenticação, o certificado torna-se inválido.

53107227721 Indeferido 6.1

De acordo com o edital, item 8.8.2, No período de recursos, não serão aceitos:
a) reenvio de arquivos corrompidos;
b) alteração de títulos entregues em outro item;
c) troca de títulos;
d) novos títulos para pontuação.
Por essa razão, o documento não será avaliado neste momento.

53107227736 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os títulos: v) fora do prazo estabelecido no
item 8.4. O Título postado tem data de início do curso em 03 de junho de 2014, portanto fora do
prazo estabelecido no edital, por isso não foi pontuado.



53107227736 Indeferido 6.1

Conforme Edital item 8.5.5 A Experiência Profissional deve ser comprovada através da
seguinte forma: letra e) FORMA DE COMPROVAÇÃO 5: - Certidões ou atestados de órgãos
públicos, em papel com timbre, carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo
representante legal, e o período, considerando a data de início e de término (dia, mês e ano)
em que as desempenhou. Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos
atestados de órgãos públicos seja diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da
Declaração* do empregador informando a descrição das atividades básicas desenvolvidas e o
tempo total de serviço. Observação 2: A comprovação da experiência profissional no serviço na
Administração Pública será feita somente por meio de declaração do órgão empregador. O
documento postado não foi pontuado conforme item 8.5.7 Os documentos que não estiverem
de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues ou encaminhados,
não serão considerados.

53107227736 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os títulos: v) fora do prazo estabelecido no
item 8.4. O Título postado tem data de início do curso em 03 de junho de 2014, portanto fora do
prazo estabelecido no edital, por isso não foi pontuado.

53107227737 Indeferido 4.1

De acordo com o edital de abertura, item 8.8.2, No período de recursos, não serão aceitos:
a) reenvio de arquivos corrompidos;
b) alteração de títulos entregues em outro item;
c) troca de títulos;
d) novos títulos para pontuação.

Além disso, de acordo com o edital de abertura, item 8.4, alínea b), os Certificados de
Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas,
workshops, entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período
de 26/08/2014 até 26/08/2019; Portanto, o documento em questão não foi realizado dentro do
período estipulado.

53107227737 Indeferido 6.1 O documento apresentado não está de acordo com NENHUMA forma de comprovação
estipulada em edital, portanto, recurso indeferido.

53107227737 Indeferido 4.1

De acordo com o edital de abertura, item 8.4, alínea b), os Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019; Portanto, o documento em questão não foi realizado dentro do
período estipulado.

53107227743 Indeferido 5.1

Título não aceito tendo em vista que o item 2.2 diz: Cursos de Atualização - Carga Horária
SUPERIOR a 180 (cento e oitenta) horas, o título apresentado tem carga horária de 180h,
portanto não é SUPERIOR, e se enquadra no item anterior, 2.1 - Cursos de Atualização - Carga
Horária de 80 (oitenta) a 180 (cento e oitenta) horas.

53107227749 Indeferido 6.1

A banca indefere o título apresentado, pois não está em conformidade com o que especifica no
Edital de Abertura, ou seja: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), da
parte que identifica o candidato (frente e verso) e a do registro do empregador (com a data de
início e fim, se for o caso).
Observação: Caso o cargo descrito na Carteira de Trabalho seja diferente do cargo pleiteado, é
necessário também o envio da Declaração* do empregador informando a descrição das
atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço.

53107227749 Deferido 6.2 A banca defere o recurso, pois foi apresentado o título de acordo com as especificações
contidas em Edital de Abertura.

53107227760 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue durante o periodo recursal, possibilitando a pontuação da
experiência profissional apresentada quando da entrega dos títulos.

53107227767 Indeferido 6.1

Recurso indeferido, pois o tempo de experiência profissional é inferior a 180 dias (153 dias no
total: período de 26-03-2019 a 26-08-2019). De acordo com o edital, item 8.5.2, Somente será
considerada para pontuação a experiência profissional de semestres completos, considerando
o período de 180 (cento e oitenta) dias. Será admitida a soma de períodos temporais, desde
que não concomitantes.

53107227771 Deferido 5.1 Após nova avaliação a banca defere o pedido tendo em vista que o curso foi realizado no
período determinado em edital.

53107227774 Deferido 1.1 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107227777 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107227777 Indeferido 6.2

Conforme Edital item 8.5 Forma de comprovar a Experiência Profissional 8.5.1 A experiência
profissional prevista deve ser comprovada através de um dos documentos descritos neste item,
de forma clara, sem emendas ou rasuras. 8.5.2 Somente será considerada para pontuação a
experiência profissional de semestres completos, considerando o período de 180 (cento e
oitenta) dias. Item 8.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na
função do cargo pleiteado. A experiência postada é diferente do cargo pretendido, por isso não
foi pontuada.

53107227777 Indeferido 6.3

Conforme edital item 8.7 Não serão pontuados os títulos: bb) de períodos concomitantes,
conforme especificado nos subitens 8.5.2 e/ou 8.6.4. Item 8.5.2 Somente será considerada
para pontuação a experiência profissional de semestres completos, considerando o período de
180 (cento e oitenta) dias. Será admitida a soma de períodos temporais, desde que não
concomitantes. Item 8.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na
função do cargo pleiteado.



53107227785 Deferido 5.1 Candidata enviou documentação comprobatória complementar conforme edital 8.8. Aceita-se o
presente recurso.

53107227785 Deferido 4.1 Conforme edital 8.8 a candidata enviou documento comprobatório complementar. Aceita-se o
presente recurso.

53107227785 Deferido 5.1 Candidata enviou documentação comprobatória complementar conforme edital 8.8. aceita-se
presente recurso

53107227785 Indeferido 4.1 Conforme edital 8.4 b - os cursos devem ser realizados no período de 26/08/2014 até
26/08/2019. A data de início do curso não foi evidenciada. nega-se o presente recurso.

53107227786 Deferido 5.1 O requerente esclerece o periodo de realização do curso, referente ao certiicado entregue
durante o periodo previsto no Edital.

53107227787 Indeferido 6.1

Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois a candidata não
enviou documentação complementar comprobatória evidenciando que se trata de Professor do
Ensino Fundamental - Anos Iniciais, no documento enviado somente é informado regente e não
está acrescido da descrição das atividades. De acordo com o Edital de Abertura no item 8.5.5
que trata das Formas de Comprovação de Experiência profissional está previsto que:
Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos atestados de órgãos públicos seja
diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da Declaração* do empregador informando a
descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço. Além disso o item
8.5.3determina que considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na
FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO.

53107227793 Indeferido 4.1

Conforme edital 8.4 b - os cursos devem ser realizados no período de 26/08/2014 até
26/08/2019. O presente curso foi iniciado antes desse período.  Em 8.4.b2 esclarece que será
considerada a data de conclusão do curso e não de emissão do certificado o que não invalida a
necessidade de ter sido iniciado no período estipulado em 8.4.b

53107227793 Indeferido 5.1

Conforme edital 8.4 b - os cursos devem ser realizados no período de 26/08/2014 até
26/08/2019. O presente curso foi iniciado antes desse período.  Em 8.4.b2 esclarece que será
considerada a data de conclusão do curso e não de emissão do certificado o que não invalida a
necessidade de ter sido iniciado no período estipulado em 8.4.b

53107227793 Indeferido 4.1

Conforme edital 8.4 b - os cursos devem ser realizados no período de 26/08/2014 até
26/08/2019. O presente curso foi iniciado antes desse período.  Em 8.4.b2 esclarece que será
considerada a data de conclusão do curso e não de emissão do certificado o que não invalida a
necessidade de ter sido iniciado no período estipulado em 8.4.b

53107227803 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107227805 Deferido 6.1 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107227806 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, REALIZADOS NO PERÍODO DE
26/08/2014 ATÉ 26/08/2019, o curso encaminhado iniciou fora do período determinado. O
subitem b.2 ao definir que para fins de avaliação do período determinado, será considerada a
data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do título, foi incluído para deixar
claro que não será considerado como data final de encerramento do curso a data de emissão
do certificado, porém ele não exclui as definições do subitem b. A banca segue rigorosamente
as determinações do Edital de Abertura.

53107227806 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, REALIZADOS NO PERÍODO DE
26/08/2014 ATÉ 26/08/2019, o curso encaminhado iniciou fora do período determinado. O
subitem b.2 ao definir que para fins de avaliação do período determinado, será considerada a
data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do título, foi incluído para deixar
claro que não será considerado como data final de encerramento do curso a data de emissão
do certificado, porém ele não exclui as definições do subitem b. A banca segue rigorosamente
as determinações do Edital de Abertura.

53107227806 Indeferido 4.2

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, REALIZADOS NO PERÍODO DE
26/08/2014 ATÉ 26/08/2019, o curso encaminhado iniciou fora do período determinado. O
subitem b.2 ao definir que para fins de avaliação do período determinado, será considerada a
data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do título, foi incluído para deixar
claro que não será considerado como data final de encerramento do curso a data de emissão
do certificado, porém ele não exclui as definições do subitem b. A banca segue rigorosamente
as determinações do Edital de Abertura.

53107227808 Indeferido 5.1

Conforme edital item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019.  E item  8.7 Não serão pontuados os títulos: aa) referentes a
trabalhos como fiscal, facilitador e similares. O título anexado, o candidato atuou como
organizador do curso, por esse motivo não foi pontuado.



53107227808 Indeferido 5.2

Conforme edital item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019.  E item  8.7 Não serão pontuados os títulos: aa) referentes a
trabalhos como fiscal, facilitador e similares. O título anexado, o candidato atuou como
organizador do curso, por esse motivo não foi pontuado.

53107227811 Deferido 6.1 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107227819 Deferido 5.1
De acordo com o edital de abertura, reavalia-se o título considerando que o arquivo
complementa o arquivo originalmente enviado, pois se identificou se tratar do mesmo
documento. Recurso deferido.

53107227819 Deferido 1.1 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107227819 Deferido 1.2 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107227819 Deferido 6.1 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107227831 Indeferido 1.1

De acordo com o edital de abertura, item 8.8.2, No período de recursos, não serão aceitos:
a) reenvio de arquivos corrompidos;
b) alteração de títulos entregues em outro item;
c) troca de títulos;
d) novos títulos para pontuação.

Portanto, recurso indeferido e título não avaliado.

53107227831 Indeferido 6.1

Conforme descrito em edital, no item 8.5.3, Considerar-se-á experiência profissional a atividade
desenvolvida na função do cargo pleiteado. Assim, para o cargo de Professor de Ensino
Fundamental - anos iniciais, não será considerada a experiência como professora de educação
infantil e cargos semelhantes.

53107227831 Indeferido 6.2
Recurso indeferido, pois de acordo com o item 8.4 do edital de abertura, alínea h), será aceita
Experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo,
realizadas no período de 26/08/2014 até 26/08/2019.

53107227831 Indeferido 6.3
Recurso indeferido, pois de acordo com o item 8.4 do edital de abertura, alínea h), será aceita
Experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo,
realizadas no período de 26/08/2014 até 26/08/2019.

53107227833 Deferido 6.1
A banca defere o recurso, pois houve uma reavaliação do título apresentado pelo candidato de
comprovação de experiência na Educação Especial, onde o candidato realizou a pontuação
máxima.

53107227834 Deferido 1.1 Título aceito, visto que, com a documentação complementar, permite identificar-se que trata-se
de uma especialização Lato Sensu.

53107227836 Indeferido 4.1 Conforme edital 8.4 b o curso deve ser realizado no período de 26/08/2014 até 26/08/2019. A
data de início não pode ser evidenciada no presente título. nega-se o recurso.

53107227836 Deferido 6.1 Aceita-se o presente recurso conforme edital 8.8

53107227842 Indeferido 6.1
O documento apresentando não está de acordo com nenhum dos modelos estipulados em
edital, portanto, recurso indeferido, pois faltam informações que comprovem a experiência no
cargo pleiteado.

53107227843 Deferido 6.1 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107227850 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital

53107227850 Indeferido 6.2

Conforme edital item 8.5 Forma de comprovar a Experiência Profissional 8.5.2 Somente será
considerada para pontuação a experiência profissional de semestres completos, considerando
o período de 180 (cento e oitenta) dias. Será admitida a soma de períodos temporais, desde
que não concomitantes. Não serão pontuados títulos conforme a letra w) já avaliados em outra
alínea. Título foi pontudo na alínea anterior, por esse motivo não foi pontuado.

53107227850 Indeferido 6.3

Conforme edital item 8.5 Forma de comprovar a Experiência Profissional 8.5.2 Somente será
considerada para pontuação a experiência profissional de semestres completos, considerando
o período de 180 (cento e oitenta) dias. Será admitida a soma de períodos temporais, desde
que não concomitantes. Não serão pontuados títulos conforme a letra w) já avaliados em outra
alínea. Título foi pontudo na alínea anterior, por esse motivo não foi pontuado.

53107227853 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.7 não serão pontuados os títulos: letra q) sem descrição do
período de realização, o título postado não possui data e início do curso. Na letra t) emitidos
pela internet, mas sem a possibilidade de autenticação eletrônica, não é possível identificar o
link de pesquisa e o código de identificação ambos estão ilegíveis, por esses motivos o título
não foi pontuado.

53107227857 Indeferido 6.1

No recurso foi enviado apenas o verso do diploma de graduação, não valendo como evidência
de sua formação. Além disso foi enviado uma declaração diferente da apresentada em período
regulamentar. Conforme edital 8.8.2c não é aceito troca de título em período recursal. nega-se
o recurso.

53107227863 Deferido 6.1 A declaração esclarece que a experiência profissional foi como Professor de Educação Física.

53107227863 Deferido 4.1 O curso está dentro do prazo estabelecido em edital, bem como da carga horária mínima
determinada no item.



53107227868 Indeferido 6.1

Conforme Edital item 8.5 Forma de comprovar a Experiência Profissional 8.5.1 A experiência
profissional prevista deve ser comprovada através de um dos documentos descritos neste item,
de forma clara, sem emendas ou rasuras. 8.5.2 Somente será considerada para pontuação a
experiência profissional de semestres completos, considerando o período de 180 (cento e
oitenta) dias. Item 8.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na
função do cargo pleiteado. A experiência postada é diferente do cargo pretendido, por isso não
foi pontuada.

53107227868 Indeferido 6.2

Conforme Edital item 8.5 Forma de comprovar a Experiência Profissional 8.5.1 A experiência
profissional prevista deve ser comprovada através de um dos documentos descritos neste item,
de forma clara, sem emendas ou rasuras. 8.5.2 Somente será considerada para pontuação a
experiência profissional de semestres completos, considerando o período de 180 (cento e
oitenta) dias. Item 8.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na
função do cargo pleiteado. A experiência postada é diferente do cargo pretendido, por isso não
foi pontuada.

53107227874 Deferido 6.1 O requerente esclareceu durante o periodo recursal que sua experiência é como Professor de
Matemática, de acordo com o exigido no Edital de Abertura.

53107227879 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue durante o periodo recursal, possibilitando a pontuação da
experiência profissional apresentada quando da entrega dos títulos.

53107227891 Deferido 6.1 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107227894 Indeferido 6.1
Conforme edital 8.5.4.1 as experiências devem ser posterior a formação. Após o envio do
diploma de graduação evidencia-se que a formação deu-se após os períodos de experiência
apresentados

53107227897 Indeferido 5.1
Conforme edital 8.4 b os cursos devem ser realizados no período de 26/08/2014 até 26/08/2019
e não apenas finalizados nesse período.
 Nega-se o presente recurso.

53107227904 Deferido 4.1 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107227904 Deferido 4.2 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107227910 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107227912 Deferido 6.1 A declaração esclarece a função exercida, validando a pontuação de 6 meses (1 semetre), a
contar a partir de 28/08/2014, conforme Edital de Abertura.

53107227920 Deferido 6.1
Reconsidera-se a contagem de tempo de experiência na função do cargo pleiteado, atribuindo à
candidata a pontuação máxima, visto que se cumpriu mais de 3 semestres completos de
experiência.

53107227934 Deferido 6.1 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107227935 Indeferido 6.1

De acordo com o Edital de Abertura item 8.5.3 considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO, a experiência comprovada não
se refere ao cargo de Professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cargo pleiteado). A
banca seguiu rigorosamente as determinações do Edital de Abertura.

53107227935 Indeferido 6.2

De acordo com o Edital de Abertura item 8.5.3 considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO, a experiência comprovada não
se refere ao cargo de Professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cargo pleiteado). A
banca seguiu rigorosamente as determinações do Edital de Abertura.

53107227935 Indeferido 6.3

De acordo com o Edital de Abertura item 8.5.3 considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO, a experiência comprovada não
se refere ao cargo de Professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cargo pleiteado). A
banca seguiu rigorosamente as determinações do Edital de Abertura.

53107227936 Indeferido 5.1 O curso foi realizado de 10/03/2014 a 10/05/2014 ou seja fora do prazo do edital conforme 8.4b
(26/08/2014 até 26/08/2019)

53107227936 Indeferido 5.2 O curso foi iniciado em 15/08/2014 ou seja antes da data prevista em edital (26/08/2014). nega-
se o recurso

53107227942 Indeferido 6.1

De acordo com o Edital de Abertura item 8.5.3 considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO, a experiência comprovada não
se refere ao cargo de Professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cargo pleiteado). A
banca seguiu rigorosamente as determinações do Edital de Abertura.

53107227942 Indeferido 4.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, REALIZADOS NO PERÍODO DE
26/08/2014 ATÉ 26/08/2019, o curso encaminhado iniciou fora do período determinado. O
subitem b.2 ao definir que para fins de avaliação do período determinado, será considerada a
data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do título, foi incluído para deixar
claro que não será considerado como data final de encerramento do curso a data de emissão
do certificado, porém ele não exclui as definições do subitem b. A banca segue rigorosamente
as determinações do Edital de Abertura.

53107227942 Indeferido 6.1

De acordo com o Edital de Abertura item 8.5.3 considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO, a experiência comprovada não
se refere ao cargo de Professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cargo pleiteado). A
banca seguiu rigorosamente as determinações do Edital de Abertura.

53107227950 Indeferido 6.1 Na página 30 da carteira profissional está evidenciado que trata-se do cargo de professora,
porém não está identificada em qual instituição. nega-se o recurso

53107227953 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.



53107227954 Indeferido 4.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
"conclusão", não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 23-11-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura.

53107227954 Indeferido 5.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
"conclusão", não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 23-11-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura.

53107227954 Deferido 6.1 Reconsidera-se a comprovação de experiência profissional, que soma 181 dias, conforme
período descrito.

53107227954 Indeferido 4.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
"conclusão", não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 23-11-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura.

53107227954 Indeferido 4.2

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
"conclusão", não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 23-11-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura.

53107227955 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue durante o periodo recursal, possibilitando a pontuação da
experiência profissional apresentada quando da entrega dos títulos.

53107227955 Indeferido 6.2 pontuação máxima já atingida no item anterior.
53107227955 Indeferido 6.3 pontuação máxima já atingida no item anterior.

53107227956 Indeferido 4.1 Conforme o código de autenticação do curso, a data de conclusão é 23/11/2019, ou seja, após
a data limite do edital 26/08/2019. nega-se o recurso.

53107227956 Indeferido 5.1 Conforme o código de autenticação do curso, a data de conclusão é 23/11/2019, ou seja, após
a data limite do edital 26/08/2019. nega-se o recurso.

53107227956 Indeferido 4.1 Conforme o código de autenticação do curso, a data de conclusão é 23/11/2019, ou seja, após
a data limite do edital 26/08/2019. nega-se o recurso.

53107227956 Indeferido 4.2 Não é possível validar o código de autenticação. Segundo site autenticador, o código é inválido.
nega-se o recurso.

53107227966 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os títulos: v) fora do prazo estabelecido no
item 8.4. O Título postado tem data de início do curso em 14 de julho de 2014, portanto fora do
prazo estabelecido no edital, por isso não foi pontuado.

53107227966 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107227967 Deferido 4.1

Título aceito tendo em vista que a candidata cumpriu o item 8.8.1 que determina que por
ocasião dos recursos referentes aos Títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam
para esclarecer ou complementar dados relativos aos documentos já entregues, tais como:
declaração de alteração de nome, verso do documento já encaminhado, cOMPLEMENTO DE
INFORMAÇÕES FALTANTES DOS DOCUMENTOS: carga horária, PERÍODO DE
REALIZAÇÃO, tradução de língua estrangeira.

53107227967 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, REALIZADOS NO PERÍODO DE
26/08/2014 ATÉ 26/08/2019, o curso encaminhado terminou fora do período determinado

53107227967 Deferido 5.2

Título aceito tendo em vista que a candidata cumpriu o item 8.8.1 que determina que por
ocasião dos recursos referentes aos Títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam
para esclarecer ou complementar dados relativos aos documentos já entregues, tais como:
declaração de alteração de nome, verso do documento já encaminhado, cOMPLEMENTO DE
INFORMAÇÕES FALTANTES DOS DOCUMENTOS: carga horária, PERÍODO DE
REALIZAÇÃO, tradução de língua estrangeira.

53107227969 Indeferido 5.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
"conclusão", não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que, no caso, consta a data de 19-11-2019, ou seja, período
posterior ao estipulado pelo edital de abertura.

53107227970 Indeferido 5.1

Após nova análise da banca examinadora, nega-se o presente recurso, pois o curso foi iniciado
antes de 26/08/2014. Edital 8.4 - b "Certificados de atividades de formação/aprendizagem:
cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshop, entre outros, com carga -
horária mínima de 80 horas realizados no período de 26/08/2014 até 26/08/2019. "Os cursos
devem ser iniciados e concluídos dentro desse período.

53107227971 Indeferido 5.1

No edital consta, no item 8.4, que serão aceitos b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019; Portanto, o certificado em questão não pode ser aceito, pois está
compreendido entre 01/06/2014 a 30/05/2015.



53107227973 Indeferido 5.1

ao consultar o código de autenticidade da instituição certificadora, consta a seguinte
mensagem:
Certificado 3114803.1773453.15420 encontrado!

Curso: Aprenda a fazer conta de dividir e subtrair;
Autor responsável: Marcos Aba;
Aluno: Elizandre Medianeira Silva Dos Santos;
Conclusão: 19/11/2019;

Ou seja, 19/11/2019 é fora do periodo determinado para pontuação do título.

53107227973 Indeferido 4.1

ao consultado o código de autenticidade do curso, consta a seguinte mensagem na instituição
certificadora:Certificado 3112294.1771126.33503 encontrado!

Curso: Funções;
Autor responsável: Learncafe - Youtube Courses;
Aluno: Elizandre Medianeira Silva Dos Santos;
Conclusão: 16/11/2019;

Ou seja, a data de 16/11/2019 é posterior ao periodo determinado no Edital de Abertura para
validação do título.

53107227975 Deferido 6.1 Título já havia sido aceito.

53107227982 Indeferido 6.1

A banca indefere o título, pois como trata-se de órgão público e não descreve propriamente o
cargo exercido para concorrer ao cargo pleiteado (Educação Especial), deveria ser enviado,
conforme Edital de Abertura:
e) FORMA DE COMPROVAÇÃO 5:
- Certidões ou atestados de órgãos públicos, em papel com timbre, carimbo do órgão
expedidor, datado e assinado pelo representante legal, e o período, considerando a data de
início e de término (dia, mês e ano) em que as desempenhou.
Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos atestados de órgãos públicos seja
diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da Declaração* do empregador informando a
descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço.
Observação 2: A comprovação da experiência profissional no serviço na Administração Pública
será feita somente por meio de declaração do órgão empregador.

53107227992 Deferido 6.1 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107227995 Deferido 6.1
Recurso deferido, pois a documentação complementar esclarece que a experiência profissional
está de acordo com o cargo pleiteado. Portanto, atribui-se pontuação máxima, ou seja,
considera-se 18 meses de experiência, ou ainda, 3 semestres completos.

53107227998 Deferido 6.1 Título aceito, visto que agora, com a documentação complementar apresentada, é possível
comprovar o tempo de serviço, assim como a descrição das atividades básicas desenvolvidas.

53107227999 Indeferido 4.1
O certificado não foi aceito tendo em vista que ao consultar o código localizador a data de
conclusão informada pela instituição de ensino é 11/11/2019, data fora do período determinado
em edital.

53107227999 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, REALIZADOS NO PERÍODO DE
26/08/2014 ATÉ 26/08/2019, o curso encaminhado iniciou fora do período determinado. O
subitem b.2 ao definir que para fins de avaliação do período determinado, será considerada a
data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do título, foi incluído para deixar
claro que não será considerado como data final de encerramento do curso a data de emissão
do certificado, porém ele não exclui as definições do subitem b. A banca segue rigorosamente
as determinações do Edital de Abertura.

53107227999 Indeferido 4.1
O certificado não foi aceito tendo em vista que ao consultar o código localizador a data de
conclusão informada pela instituição de ensino é 08/11/2019, data fora do período determinado
em edital.

53107228000 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue durante o periodo recursal, possibilitando a pontuação da
experiência profissional apresentada quando da entrega dos títulos.

53107228003 Indeferido 6.1

Conforme descrito em edital, no item 8.5.3, Considerar-se-á experiência profissional a atividade
desenvolvida na função do cargo pleiteado. Assim, para o cargo de Professor de Ensino
Fundamental - anos iniciais, não será considerada a experiência como auxiliar de educação
infantil.

53107228004 Deferido 6.1 Após analisar a declaração que complementou a documentação anterior, julga-se procedente o
recurso e aceita-se o tempo de 40 meses na alínea experiência profissional.

53107228006 Indeferido 6.1

Conforme edital item 8.5.2 Somente será considerada para pontuação a experiência
profissional de semestres completos, considerando o período de 180 (cento e oitenta) dias.
Será admitida a soma de períodos temporais, desde que não concomitantes e item 8.5.3
Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado.
A declaração postada no período de recurso, informa o período de trabalho de início de
01/07/2019 e conforme determina o edital a 26/08/2019, não fechando os 180 dias de tempo.



53107228008 Indeferido 6.1

Conforme edital item 8.5 forma de comprovar a Experiência Profissional, item 8.5.1 A
experiência profissional prevista deve ser comprovada através de um dos documentos
descritos neste item, de forma clara, sem emendas ou rasuras, Item 8.5.3 Considerar-se-á
experiência profissional a atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. A experiência
postada é diferente do cargo pretendido, ou seja no cargo de auxiliar de educação infantil e o
cargo pretendido é de Professor de Educação Infantil, por isso não foi pontuada.

53107228010 Deferido 6.1 A banca defere o recurso, pois o documento apresentado está nas especificações solicitadas
no Edital de Abertura.

53107228010 Indeferido 6.2 A banca indefere o título apresentado, pois refere-se ao mesmo título informado em alínea
anterior.

53107228010 Indeferido 6.3 A banca indefere o título apresentado, pois refere-se ao mesmo título informado em alínea
anterior.

53107228012 Indeferido 1.1 O documento não foi aceito pois trata-se do diploma de pedagogia, requisito do cargo.

53107228012 Indeferido 4.1

O título não foi aceito pois conforme Edital de Abertura item 8.7.5 não serão pontuados os
títulos: q) sem descrição do período de realização (início e/ou fim). O documento apresentado
não possui data fim de realização do curso, para que a banca possa avaliar se está dentro do
prazo previsto no item 8.4 b que determina que os serão aceitos os Certificados de Atividades
de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019. Durante o período de recurso a candidata poderia ter apresentado
declaração da instituição que comprovasse o período de realização do curso, conforme
determinado no item 8.8.1.

53107228014 Indeferido 1.1 Alínea incorreta. Nega-se o recurso.

53107228014 Indeferido 4.1 O título apresentado não consta a data de conclusão do curso. A data de emissão do
certificado é a mesma de início do curso. Nega-se o presente recurso conforme edital 8.4b

53107228018 Indeferido 4.1 O código de autenticação do certificado evidencia a conclusão do curso em outubro de 2019,
após a data limite do edital. Nega-se o recurso.

53107228018 Indeferido 5.1 O código de autenticação evidencia a data de conclusão de outubro/2019, após a data limite do
edital. nega-se o recurso

53107228018 Indeferido 4.1 O código de autenticação evidencia a data de conclusão de outubro/2019, após a data limite do
edital. nega-se o recurso

53107228018 Indeferido 5.1 O código de autenticação evidencia a data de conclusão de outubro/2019, após a data limite do
edital. nega-se o recurso

53107228019 Indeferido 6.1

De acordo com o Edital de Abertura item 8.5.3 considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO, a experiência comprovada não
se refere ao cargo de Professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cargo pleiteado). A
banca seguiu rigorosamente as determinações do Edital de Abertura.

53107228020 Indeferido 4.1

Conforme Edital de abertura item 8.7 não serão pontuados os títulos: letra t) emitidos pela
internet, mas sem a possibilidade de autenticação eletrônica. O código de autenticação do título
postado no recurso é diferente do título postado no período normal e não permite consulta, por
esse motivo não foi pontuado. Conforme letra p) em desacordo com as especificações
determinadas no subitem 8.3 do edital.

53107228021 Indeferido 4.1
Conforme edital 8.4 b - Os cursos devem ser realizados no período de 26/08/2014 até
26/08/2019. Esse período refere-se a início e término. O presente curso foi iniciado antes desse
período. nega-se o presente recurso.

53107228022 Deferido 6.1 A banca defere o recurso, porém a pontuação já foi estabelecida, sendo o total de 4 meses de
experiência profissional, conforme comprovante apresentado.

53107228022 Deferido 4.1

A banca defere o recurso, pois a educação à distância também é ofertada para a educação
básica como:
I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 ;

II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996 ;

III - educação profissional técnica de nível médio;

IV - educação de jovens e adultos; e

V - educação especial.

53107228022 Deferido 6.1

A banca defere o título apresentado, pois o candidato demonstrou em sua declaração de
experiência profissional, atividades como: atuação em colaboração com profissionais da
educação no atendimento de demandas específicas apresentadas por educandos com
necessidades especiais.

53107228023 Indeferido 5.1

Conforme Edital de abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops. No
item 8.7 não serão pontuados os títulos conforme letra p) em desacordo com as especificações
determinadas no subitem 8.3 do edital, o título postado está em desacordo com o edital por
esse motivo não foi pontuado.

53107228026 Indeferido 6.1

Recurso indeferido, pois o tempo de experiência profissional é inferior a 180 dias (159 dias no
total: período de 20-03-2019 a 26-08-2019). De acordo com o edital, item 8.5.2, Somente será
considerada para pontuação a experiência profissional de semestres completos, considerando
o
período de 180 (cento e oitenta) dias. Será admitida a soma de períodos temporais, desde que
não concomitantes.



53107228027 Indeferido 6.1

Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois a candidata não
enviou documentação complementar comprobatória evidenciando que se trata de Professor do
Ensino Fundamental - Anos Iniciais, no documento enviado somente é informado Professor
Substituto e não está acrescido da descrição das atividades. De acordo com o Edital de
Abertura no item 8.5.5 que trata das Formas de Comprovação de Experiência profissional está
previsto que: Observação 1: Caso o cargo descrito na Carteira de Trabalho seja diferente do
cargo pleiteado, é necessário também o envio da Declaração* do empregador informando a
descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço. Além disso o item
8.5.3determina que considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na
FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO.

53107228030 Indeferido 5.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
"conclusão", não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 29-11-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura.

53107228030 Indeferido 4.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
"conclusão", não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 30-11-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura.

53107228030 Indeferido 5.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
"conclusão", não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 29-11-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura.

53107228030 Indeferido 4.1
O código de autenticação não pode ser validado. No print enviado no recurso, o código de
autenticação é diferente do enviado originalmente, neste, inclusive, consta a data de conclusão
o dia 27-12-2019, informação omitida no recurso. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração.

53107228032 Deferido 6.1 Título aceito, visto que, com a documentação complementar, é possível identificar que a
experiência profissional está relacionada ao cargo pretendido.

53107228032 Deferido 6.2 Foi realizada nova avaliação do título e verificou-se que o período de experiência profissional é
de 9 meses.

53107228032 Deferido 6.3 Título já aceito.
53107228034 Deferido 5.1 Título aceito, visto que agora apresenta a matéria lecionada pelo candidato.

53107228034 Indeferido 6.1

Título negado, visto que ainda não é possível identificar o tempo de serviço. A nova declaração
não apresenta essa informação e, de acordo com o Edital, item 8.5.5 a) Observação: Caso o
cargo descrito na Carteira de Trabalho seja diferente do cargo pleiteado, é necessário também
o envio da Declaração* do empregador informando a descrição das atividades básicas
desenvolvidas e o tempo total de serviço.

53107228035 Indeferido 1.1

Conforme edital de abertura item 8.4 títulos que serão aceitos: a) Cursos de Especialização
Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado; a.2) 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 - referência expressa às resoluções do Conselho
Nacional de Educação no que tange ao estabelecimento das normas para o funcionamento de
cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização. O Atestado anexado não
possui essas informações, portanto está em desacordo com o edital de abertura por esse
motivo não foi pontuado.

53107228035 Indeferido 5.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
?conclusão?, não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 29-11-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura. Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão
aceitos: b) Certificados de Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários,
simpósios, congressos, oficinas, workshops, entre outros, com carga horária mínima de 80
(oitenta) horas, realizados no período de 26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os
títulos: v) fora do prazo estabelecido no item 8.4 por esse motivo não foi pontuado.

53107228035 Indeferido 4.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
?conclusão?, não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 30-11-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura. Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão
aceitos: b) Certificados de Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários,
simpósios, congressos, oficinas, workshops, entre outros, com carga horária mínima de 80
(oitenta) horas, realizados no período de 26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os
títulos: v) fora do prazo estabelecido no item 8.4 por esse motivo não foi pontuado.

53107228035 Indeferido 5.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
?conclusão?, não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 29-11-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura. Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão
aceitos: b) Certificados de Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários,
simpósios, congressos, oficinas, workshops, entre outros, com carga horária mínima de 80
(oitenta) horas, realizados no período de 26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os
títulos: v) fora do prazo estabelecido no item 8.4 por esse motivo não foi pontuado.



53107228035 Indeferido 4.1

No código de autenticação consta, além do nome do curso e do nome do participante, a
?conclusão?, não há nenhum outro período descrito. Portanto, considera-se conclusão o
encerramento do curso, em que consta a data de 27-12-2019, ou seja, período posterior ao
estipulado pelo edital de abertura. Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão
aceitos: b) Certificados de Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários,
simpósios, congressos, oficinas, workshops, entre outros, com carga horária mínima de 80
(oitenta) horas, realizados no período de 26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os
títulos: v) fora do prazo estabelecido no item 8.4 por esse motivo não foi pontuado.

53107228036 Deferido 6.1

O seguintes períodos foram considerados para fins de avaliação, levando em conta a data de
formação do certificado de graduação:

-12/03/2019 a 31/12/2016
-01/01/2017 a 25/09/2017

Os períodos somam 561 dias, o que equivale a 18 meses.
53107228036 Indeferido 6.2 Declaração já avaliada em outra alínea.

53107228036 Indeferido 6.3

Considerando-se o período não concomitante (26-09-2017 a 13-12-2017), o número de dias é
inferior a 180, por isso não há como pontuar essa experiência. Em relação ao período iniciado
em 2018, que estaria em atividade
na presente data, não há data na declaração que comprove a data final.

53107228038 Deferido 1.1 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107228038 Deferido 1.2 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107228039 Deferido 1.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107228039 Deferido 1.2 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107228041 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107228047 Indeferido 6.1

De acordo com o Edital de Abertura item 8.5.3 considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO, a experiência comprovada não
se refere ao cargo de Professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cargo pleiteado). A
banca segue rigorosamente as determinações do Edital de Abertura.

53107228047 Indeferido 6.2

Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois a candidata não
enviou documentação complementar comprobatória evidenciando que se trata de Professor do
Ensino Fundamental - Anos Iniciais, no documento enviado somente é informado professor
nível I e não está acrescido da descrição das atividades. De acordo com o Edital de Abertura
no item 8.5.5 que trata das Formas de Comprovação de Experiência profissional está previsto
que: Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos atestados de órgãos públicos
seja diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da Declaração* do empregador
informando a descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço.

53107228047 Indeferido 6.3

Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois a candidata não
enviou documentação complementar comprobatória evidenciando que se trata de Professor do
Ensino Fundamental - Anos Iniciais, no documento enviado somente é informado professor
nível I e não está acrescido da descrição das atividades. De acordo com o Edital de Abertura
no item 8.5.5 que trata das Formas de Comprovação de Experiência profissional está previsto
que: Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos atestados de órgãos públicos
seja diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da Declaração* do empregador
informando a descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço.

53107228048 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107228049 Deferido 6.1 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107228050 Deferido 6.1
A banca defere o recurso do candidato, pois apresentou a complementação do título enviado
com a descrição das atividades realizadas na área da Educação Especial na Escola
mencionada no título.

53107228051 Indeferido 6.1

Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois a candidata não
enviou documentação complementar comprobatória evidenciando que trata-se de Professor de
educação Infantil. no contrato refere-se apenas a "professor nível I" e não está acrescido da
descrição das atividades.

53107228051 Indeferido 6.2

Após nova análise da banca avaliadora, nega-se o presente recurso pois a candidata não
enviou documentação complementar comprobatória evidenciando que trata-se de Professor de
educação Infantil. no contrato refere-se apenas a "professor nível I" e não está acrescido da
descrição das atividades.

53107228055 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue, validando a pontuação de experiência profissional.

53107228057 Deferido 5.1
Havia sido mandado em alínea diferente o que não é permitido pelo edital. Após nova análise
da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou documentação complementar
comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107228057 Deferido 1.1
Havia sido mandado em alínea diferente o que não é permitido pelo edital. Após nova análise
da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou documentação complementar
comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.



53107228057 Deferido 4.1
Havia sido mandado em alínea diferente o que não é permitido pelo edital. Após nova análise
da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou documentação complementar
comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107228057 Deferido 6.1 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107228057 Deferido 1.1
Havia sido mandado em alínea diferente o que não é permitido pelo edital. Após nova análise
da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou documentação complementar
comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107228057 Indeferido 6.1 Não refere-se a experiência profissional, apenas a evidência de formação que deveria ter sido
enviado na alínea anterior.

53107228060 Indeferido 6.1

Conforme edital item 8.8 Procedimento Recursal: 8.8.1 Por ocasião dos recursos referentes aos
Títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou complementar
dados relativos aos documentos já entregues. Item 8.8.2 No período de recursos, não serão
aceitos:  d) novos títulos para pontuação, por esse motivo não foi pontuado.

53107228062 Indeferido 6.1

De acordo com o edital de abertura, item 8.8.2, No período de recursos, não serão aceitos:
a) reenvio de arquivos corrompidos;
b) alteração de títulos entregues em outro item;
c) troca de títulos;
d) novos títulos para pontuação.

Portanto, o documento anexado neste momento não será avaliado.

53107228064 Deferido 6.1 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107228065 Deferido 6.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107228066 Deferido 6.1 Diploma de graduação entregue, validando a pontuação de experiência profissional.
53107228066 Indeferido 6.2 pontuação máxima já concedida no item anterior
53107228066 Indeferido 6.3 pontuação máxima já concedida no item anterior

53107228067 Indeferido 6.1

As datas informadas na CTPS não coencidem com a declaração entregue durante o periodo
recursal, o que causa estranheza e não sendo possivel pontuar o documento. Ademais, faltou
entregar o certificado de conclusão do curso de Licenciatura em matemática conforme é exigido
pelo Edital de Abertura.

53107228068 Deferido 1.1 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107228069 Deferido 1.1 Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital.

53107228071 Indeferido 6.1

Conforme edital item 8.5 forma de comprovar a Experiência Profissional, item 8.5.1 A
experiência profissional prevista deve ser comprovada através de um dos documentos
descritos neste item, de forma clara, sem emendas ou rasuras, Item 8.5.3 Considerar-se-á
experiência profissional a atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. A experiência
postada é diferente do cargo pretendido, por isso não foi pontuada.

53107228075 Indeferido 6.1
Recurso indeferido, pois de acordo com o item 8.4 do edital de abertura, alínea h), será aceita
Experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo,
realizadas no período de 26/08/2014 até 26/08/2019.

53107228075 Indeferido 6.2

Recurso indeferido, pois de acordo com o item 8.4 do edital de abertura, alínea h), será aceita
Experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo,
realizadas no período de 26/08/2014 até 26/08/2019. Além disso, conforme descrito em edital,
no item 8.5.3, Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na função do
cargo pleiteado. Assim, para o cargo de Professor de Ensino Fundamental - anos iniciais, não
será considerada a experiência como supervisora.

53107228076 Indeferido 5.1

Conforme Edital de Abertura item 8.4 Títulos que serão aceitos: b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops,
entre outros, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, realizados no período de
26/08/2014 até 26/08/2019. Não serão pontuados os títulos: v) fora do prazo estabelecido no
item 8.4. O Título postado tem data de início do curso em março de 2014, portanto fora do
prazo estabelecido no edital, por isso não foi pontuado.

53107228076 Deferido 6.1

Após nova avaliação a banca examinadora define por aceitar a titulação, tendo em vista que
cumpre com as determinações do edital. Conforme item do edital 8.5.4.1 nesse caso somente
serão consideradas as experiências profissionais cujo serviço tenha sido realizado após a
obtenção do certificado de conclusão do curso (requisito do cargo). Foi considerado o período
de experiência de 20/08/2016 a 06/08/2017.

53107228077 Deferido 4.1
Título aceito, visto que foi entregue documentação complementar que permite veicular o curso
à área de atuação do cargo pretendido e estar relacionado com o cargo no qual o candidato
está inscrito.

53107228077 Deferido 6.1 Título aceito, visto que agora, com a documentação complementar, é possível identificar o
tempo de serviço do candidato para comprovação da experiência profissional.

53107228079 Indeferido 6.1

Conforme edital item 8.5 forma de comprovar a Experiência Profissional, item 8.5.1 A
experiência profissional prevista deve ser comprovada através de um dos documentos
descritos neste item, de forma clara, sem emendas ou rasuras, Item 8.5.3 Considerar-se-á
experiência profissional a atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. A experiência
postada é diferente do cargo pretendido, ou seja de Auxiliar de educação infantil, enquanto que
o cargo pretendido é de Professor de educação infantil, por isso não foi pontuada.



53107228080 Indeferido 6.1

Conforme descrito em edital, no item 8.5.3, Considerar-se-á experiência profissional a atividade
desenvolvida na função do cargo pleiteado. Assim, para o cargo de Professor de Ensino
Fundamental - anos iniciais, não será considerada a experiência como auxiliar de educação
infantil.

53107228087 Indeferido 6.1

A banca indefere o recurso, pois os títulos apresentados, pois em nenhum deles comprova
experiência em Educação Especial. Caso tenha tido a experiência, deveria ter sido enviado,
juntamente com a documentação, declaração conforme Edital de Abertura, como segue abaixo:
e) FORMA DE COMPROVAÇÃO 5:
- Certidões ou atestados de órgãos públicos, em papel com timbre, carimbo do órgão
expedidor, datado e assinado
pelo representante legal, e o período, considerando a data de início e de término (dia, mês e
ano) em que as desempenhou.
Observação 1: Caso o cargo descrito nas Certidões ou nos atestados de órgãos públicos seja
diferente do cargo pleiteado, é necessário o envio da Declaração* do empregador informando a
descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço.
Observação 2: A comprovação da experiência profissional no serviço na Administração Pública
será feita somente por meio de declaração do órgão empregador.

53107228088 Deferido 5.1 Após nova análise da banca avaliadora, aceita-se o recurso pois a candidata enviou
documentação complementar comprobatória conforme edita - 8.8 - procedimento recursal.

53107228091 Deferido 3.1 Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou documento complementar,
cumprindo assim o edital de abertura.

53107228092 Deferido 5.1 O certificado está de acordo com o exigido pelo edital de abertura, constando a data de início e
de fim detalhadamente.

53107228093 Indeferido 6.1

De acordo com o edital de abertura, item 8.4, será considerada h) Experiência profissional em
atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de
26/08/2014 até 26/08/2019; Portanto, contabilizou-se o período de 02-04-2018 a 26-08-2019,
totalizando 16 meses.

53107228094 Indeferido 6.1 Pontuação já atingida.
53107228094 Deferido 6.2 Título aceito, pois agora está dentro das especificações estabelecidas em Edital.
53107228094 Indeferido 6.3 Pontuação já atingida.

53107228097 Indeferido 4.1
Após nova consulta do código de autenticação do referido certificado, nega-se o presente
recurso pois a data de conclusão do curso está como 23/11/2019, ou seja, após a data limite do
edital.

53107228097 Indeferido 5.1
Após nova consulta do código de autenticação do referido certificado, nega-se o presente
recurso pois a data de conclusão do curso está como 22/11/2019, ou seja, após a data limite do
edital.

53107228097 Indeferido 6.1 A documentação apresentada refere-se ao cargo de Atendente de Educação Infantil, diferente
do cargo pleiteado que é de Professor de Educação Infantil. Edital 8.5.3

53107228097 Indeferido 4.1
Após nova consulta do código de autenticação do referido certificado, nega-se o presente
recurso pois a data de conclusão do curso está como 22/11/2019, ou seja, após a data limite do
edital.

53107228099 Indeferido 6.1

De acordo com o Edital de Abertura item 8.5.3 considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO, a experiência comprovada não
se refere ao cargo de Professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cargo pleiteado). A
banca seguiu rigorosamente as determinações do Edital de Abertura.

53107228099 Indeferido 6.2

De acordo com o Edital de Abertura item 8.5.3 considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na FUNÇÃO DO CARGO PLEITEADO, a experiência comprovada não
se refere ao cargo de Professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (cargo pleiteado). A
banca seguiu rigorosamente as determinações do Edital de Abertura.

53107228100 Indeferido 6.1

Conforme item do edital 8.5.4.1 nesse caso somente serão consideradas as experiências
profissionais cujo serviço tenha sido realizado após a obtenção do certificado de conclusão do
curso (requisito do cargo). A candidata não anexou no período normal, nem no período de
recurso, o certificado de conclusão do curso de graduação, por esse motivo não foi pontuada a
experiência profissional.

53107228101 Indeferido 6.1 A candidata anexou durante o periodo recursal o certificado de conclusão do curso Lato Sensu,
não esclerecendo os motivos necessários para sua pontução no item experiencia profissional.

53107228101 Indeferido 6.2 A candidata anexou durante o periodo recursal o certificado de conclusão do curso Lato Sensu,
não esclerecendo os motivos necessários para sua pontução no item experiencia profissional.

53107228470 Deferido 6.1

Documento aceito. Candidata teve somente 13 meses contabilizados, tendo em vista que de
acordo com o item 8.5.4.1 somente serão consideradas as experiências profissionais cujo
serviço tenha sido realizado após a obtenção do certificado de conclusão do curso (requisito do
cargo).
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