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Prefeitura Municipal de Imbé/RS
(Concurso Público n° 01/2019)

  Justificativa para Manutenção/Alteração das Notas de Títulos  

Protocolo 55805288264 - Inscrição: 55805581251-9 - Nota mantida
Pós Graduação Em Saúde Pública Com ênfase Em Saude da Família - NEGADO, De acordo com o Edital de Abertura, item 8.4, títulos que serão
aceitos: a) Cursos de Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado, desde que obtidos e concluídos até a data de publicação deste Edital
de Abertura; sendo assim, não é possível aceitar um título que ainda não foi concluído.

Protocolo 55806274191 - Inscrição: 55806600905-7 - Nota alterada de 0,00 para 1,00
Mba Em Inteligencia Financeira - ACEITO, Título aceito, tendo em vista que a candidata entregou, durante período de recurso, documento complementar
que comprova a data de conclusão do curso.

Protocolo 55807288267 - Inscrição: 55807596798-2 - Nota alterada de 1,00 para 2,00
Enfermagem Terapia Intensiva, Emergência E Trauma - ACEITO, Após análise da documentação enviada, aceita-se o título de Especialização.

Protocolo 55810288062 - Inscrição: 55810573999-4 - Nota alterada de 1,00 para 2,00
Especialista Em Terapia Intensiva Adulta - ACEITO, Após análise da documentação encaminhada, aceita-se o título de Especialização.

Protocolo 55810288231 - Inscrição: 55810597477-8 - Nota alterada de 0,00 para 1,00
Lato Sensu Em Fisioterapia Em Terapia Intensiva - ACEITO, Após análise do novo certificado enviado, aceita-se o título de Especialização.
Lato Sensu Em Fisioterapia Cardiorrespiratória - ACEITO, Não é curso Lato Sensu.

Protocolo 55811287897 - Inscrição: 55811578752-2 - Nota mantida
Especialização Em Motricidade Orofacial - NEGADO, Como não foi enviado nenhum documento oficial que comprove a pós-graduação na modalidade lato
sensu, não há como pontuar o título, pois a declaração continua em desacordo com o edital de abertura.

Protocolo 55811287903 - Inscrição: 55811584353-3 - Nota mantida
Extenxão Em Fonoaudiologia No âmbito Hospitalar Com ênfase Em Disfagia - NEGADO, Primeiramente, cabe esclarecer que o local no qual o título foi
postado não é espaço para pontuação, mas, sim, para comprovação de escolaridade/requisito par o cargo. Além disso, o referido curso é um curso de extensão,
não de pós-graduação, portanto, não seria pontuado por estar em desacordo com o edital de abertura, que prevê a avaliação e a pontuação de títulos de pós-
graduação lato sensu, mestrado e doutorado. Portanto, recurso indeferido.

Protocolo 55830288152 - Inscrição: 55830593503-8 - Nota mantida
Certificado de Residência Médica - NEGADO, Recurso indeferido. O título apresentado está fora do prazo estipulado em edital, item 8.4 Títulos que serão
aceitos: a) Cursos de Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado, desde que obtidos e concluídos até a data de publicação deste Edital
de Abertura (27/12/2019).

Protocolo 55834288086 - Inscrição: 55834575804-6 - Nota mantida
Certificado de Especialização 3 - NEGADO, Recurso indeferido. De acordo com o edital de abertura, 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.

Protocolo 55836288246 - Inscrição: 55836602486-7 - Nota alterada de 0,00 para 3,00
Mestrado Em Ecologia - ACEITO, Foi realizada uma nova análise do recurso e da documentação complementar, e aceita-se o título de mestrado para fins de
pontuação, pois foi possível comprovar a sua conclusão.

Protocolo 55838287885 - Inscrição: 55838580559-3 - Nota alterada de 0,00 para 1,00
Pós-graduação Em Metodologia de Ensinso de Geografia - ACEITO, Após avaliação da documentação complementar, enviada em período recursal,
contata-se que a candidata tem o requisito exigido para o cargo e aceita-se o título de pós-graduação para fins de potuação.

Protocolo 55841288091 - Inscrição: 55841575787-6 - Nota mantida
Certificado de Especialização 3 - NEGADO, 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.

Protocolo 55845287799 - Inscrição: 55845571478-5 - Nota alterada de 2,00 para 3,00
Especialização Em Saúde Mental E Atenção Psicossocial - ACEITO, Após reanálise da documentação enviada, aceita-se o título de Especialização.

Protocolo 55846288008 - Inscrição: 55846572839-1 - Nota alterada de 0,00 para 1,00
Pedagogia Empresarial E Educação Corporativa - ACEITO, Após análise dos documentos enviados, aceita-se o título para Especialização.

Protocolo 55846288314 - Inscrição: 55846572485-3 - Nota alterada de 1,00 para 2,00
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Especialização Neuropsicopedagogia - ACEITO, Conforme Edital de Abertura, item 8.4, só serão aceitos títulos de a) Cursos de Especialização Lato
Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado, desde que obtidos e concluídos até a data de publicação deste Edital de Abertura. Sendo assim, o título segue
negado.
Especialização Gestão do Cuidado Para Uma Escola Que Protege - ACEITO, Após reanálise da documentação, aceita-se o título de Especialização Lato
Sensu.

Protocolo 55855274181 - Inscrição: 55855572503-4 - Nota mantida
Curso de Línguas - NEGADO, Conforme Edital de Abertura, item 8.4, serão aceitos os títulos de Certificados de Atividades de Formação/Aprendizagem:
Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops, entre outros, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas no período de 27/12/2014 até
27/12/2019, o curso encaminhado iniciou fora do período determinado. O item 8.4, b.2, ao definir que para fins de avaliação, será considerada a data final de
encerramento do curso, e não a data de emissão do título. Portanto, o evento deverá ter sido concluído até a data final do período, 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 item 8.4 b que
determina que os títulos devem ser realizados no período de 27/12/2014 até 27/12/2019. A banca precisa seguir rigorosamente as determinações do Edital de
Abertura, para que o processo seja isonômico.
Assistente Financeiro - NEGADO, A banca precisa da data de início e fim do curso para que possa comprovar que o curso foi realizado no período de
27/12/2014 até 27/12/2019, este determinado no item 8.4 b. A candidata, durante período de recurso, poderia apresentar documento que comprovasse o
período de realização, programação do curso, declaração da instituição, dentre outros, cumprindo assim o determinado em edital.

Protocolo 55855274213 - Inscrição: 55855605962-8 - Nota mantida
Bacharelado Em Direito - Universidade Federal de Pelotas - NEGADO, Recurso indeferido. Para fins de avaliação, consideramos a data que consta no
certificado ou na declaração, pois não podemos inferir períodos sem que haja comprovação. Portanto, o título em questão está fora do prazo estipulado em
edital.

Protocolo 55855274259 - Inscrição: 55855582205-8 - Nota alterada de 2,20 para 8,80
Programa 5s - ACEITO, Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou, durante período de recurso, documento complementar, conforme
previsto em edital de abertura.
Adm Conflitos - ACEITO, Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou, durante período de recurso, documento complementar, conforme
previsto em edital de abertura.
Assistente Adm - ACEITO, Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou, durante período de recurso, documento complementar, conforme
previsto em edital de abertura.
Marketing E Gestão Adm - ACEITO, Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou, durante período de recurso, documento complementar,
conforme previsto em edital de abertura.

Protocolo 55855274325 - Inscrição: 55855572785-4 - Nota mantida
Desenvolvimento Sustentável - NEGADO, A banca precisa da data de início e fim do curso para que possa comprovar que o curso foi realizado no período
de 27/12/2014 até 27/12/2019, este determinado no item 8.4 b. A candidata, durante período de recurso, poderia apresentar documento que comprovasse o
período de realização do curso, cumprindo assim o determinado em edital.
Inglês Intermediário - NEGADO, A banca precisa da data de início e fim do curso para que possa comprovar que o curso foi realizado no período de
27/12/2014 até 27/12/2019, este determinado no item 8.4 b. A candidata, durante período de recurso, poderia apresentar documento que comprovasse o
período de realização do curso, cumprindo assim o determinado em edital.

Protocolo 55855274327 - Inscrição: 55855601297-6 - Nota alterada de 3,60 para 5,40
Curso Técnico de Administração de Negócios - ACEITO, Tendo em vista que o diploma apresentado se refere a curso realizado em 2 anos e 3 meses com
especificações similares aos cursos técnicos brasileiros, a banca decide por deferir o referido recurso.
Curso de Língua Inglesa - ACEITO, Conforme motivo exposto pela banca o curso não foi aceito pois está fora do prazo estipulado em edital, de acordo com o
item 8.4, alínea b) Certificados de Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops, entre outros, com
carga horária mínima de 40 (quarenta) horas no período de 27/12/2014 até 27/12/2019.

Protocolo 55855274472 - Inscrição: 55855587120-9 - Nota alterada de 1,80 para 3,60
Curso Tec Em Secretariado - ACEITO, Após nova avaliação a banca define por aceitar a titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do
edital.

Protocolo 55855274483 - Inscrição: 55855606884-3 - Nota mantida
Unialcance - NEGADO, O curso não foi aceito pois está fora do prazo estipulado em edital, de acordo com o item 8.4, alínea b) Certificados de Atividades de
Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops, entre outros, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas no
período de 27/12/2014 até 27/12/2019.

Protocolo 55862287749 - Inscrição: 55862606707-2 - Nota mantida
Orientação Escolar E Supervisão - NEGADO, Conforme item 8.8.2 do Edital de Abertura, no período de recursos, não serão aceitos: c) troca de títulos; d)
novos títulos para pontuação.

Protocolo 55862287824 - Inscrição: 55862572029-6 - Nota mantida
Licenciatura Em História - NEGADO, Conforme item 8.3 do Edital de Abertura para os cargos de professor seriam pontuados os títulos de Pós-graduação,
quais sejam: Doutorado, Mestrado e Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, o candidato apresentou curso Graduação que não se enquadra nos documentos
que seriam aceitos. A banca tem ciência que o curso realizado é de grande valia.

Protocolo 55862287853 - Inscrição: 55862608597-4 - Nota mantida
Pós-graduação - Alfabetização E Letramento - NEGADO, Conforme motivo já divulgado o título foi negado pois foi realizado fora do prazo determinado no
item 8.4, a saber 27/12/2019. O motivo não informava que a pós foi concluída em dez/2020 e sim que ela deveria estar concluída até dez/2019.

Protocolo 55862288007 - Inscrição: 55862572977-2 - Nota mantida
Curso Educação Inclusiva - NEGADO, Conforme item 8.3 do Edital de Abertura para os cargos de professor seriam pontuados os títulos de Doutorado,
Mestrado e Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, a candidata apresentou curso de capacitação por esse motivo não teve seu documento aceito.
Curso Alfabetização E Letramento - NEGADO, Conforme item 8.3 do Edital de Abertura para os cargos de professor seriam pontuados os títulos de
Doutorado, Mestrado e Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, a candidata apresentou curso de capacitação por esse motivo não teve seu documento
aceito.
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Protocolo 55862288009 - Inscrição: 55862572848-0 - Nota alterada de 0,00 para 2,00
Supervisão E Orientação Educacional - ACEITO, Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou, durante período de recurso, documento
complementar, conforme previsto em edital de abertura.
Pedagogia Empresarial E Educação Corporativa - ACEITO, Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou, durante período de recurso,
documento complementar, conforme previsto em edital de abertura.

Protocolo 55862288293 - Inscrição: 55862574317-2 - Nota alterada de 0,00 para 1,00
Supervisão Escolar Na Educação Básica - ACEITO, Após análise da documentação, aceita-se o título de Especialização.
Graduação Em Pedagogia Séries Iniciais E Formação de Professores - ACEITO, Trata-se de requisito do cargo.

Protocolo 55864274189 - Inscrição: 55864571547-0 - Nota mantida
Curso de Idioma Italiano - NEGADO, Recurso indeferido. De acordo com o edital, os únicos certificados que não se enquadram no período de 27/12/2014 até
27/12/2019 são diplomas de Magistério, Cursos Técnicos, de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA, Mestrado e Doutorado, desde que não referenciados
como requisito ao cargo (alínea b.3). Quanto à alínea "g", trata-se de Certificados EM língua estrangeira, trata-se, portanto, de certificados emitidos em outro
idioma, não certificados de cursos DE idiomas, por óbvio. O curso está fora do período, pois não é uma pós-graduação, não é uma graduação, assim como não é
um curso de mestrado ou doutorado.

Protocolo 55864274214 - Inscrição: 55864605973-5 - Nota mantida
Bacharelado Em Direito - Universidade Federal de Pelotas - NEGADO, Recurso indeferido. Para fins de avaliação, consideramos a data que consta no
certificado ou na declaração, pois não podemos inferir períodos sem que haja comprovação. Portanto, o título em questão está fora do prazo estipulado em
edital.

Protocolo 55864274224 - Inscrição: 55864608283-1 - Nota alterada de 5,40 para 9,50
Curso de Gestão de Pessoas Por Competências - ACEITO, Recurso deferido. O curso está enquadrado no período estipulado em edital.
Curso de Gestão Escolar - ACEITO, Recurso deferido. O curso está enquadrado no período estipulado em edital.
Curso de Atendimento Escolar Em Educação Especial E Inclusão - ACEITO, Recurso deferido. O curso está enquadrado no período estipulado em
edital.
Curso Em Educação Inclusiva E Tecnologia Assistiva - ACEITO, Recurso deferido. O curso está enquadrado no período estipulado em edital.

Protocolo 55864274253 - Inscrição: 55864588332-7 - Nota mantida
Formação de Vigilante - NEGADO, De acordo com edital de abertura, item 8.4, alínea b), Certificados de Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos,
seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops, entre outros, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas no período de 27/12/2014 até
27/12/2019. Portanto, não há como aceitar um curso de 2007, pois ele está em desacordo com o que regra o edital.
Medicina Legal E Criminalística - NEGADO, O curso em questão está de acordo com o edital, mas não está na alínea correta do formulário, portanto, não
poderá ser pontuado. Para os cursos de mais de 181h, o candidato somaria 1,80 pontos, já para o curso de 50h o candidato somaria 0,50 ponto. Ou seja, não
há como pontuar um título que excedeu o limite de títulos de um grupo de horas (eram dois títulos de 40 a 79h), bem como não há como considerar um título de
menor valor em uma alínea de formulário de maior valor. Portanto, recurso indeferido.

Protocolo 55864274310 - Inscrição: 55864597911-3 - Nota mantida
Curso de Vigilante Patrimonial - NEGADO, Recurso indeferido. O curso, mesmo estando de acordo com o cargo e suas atribuições, está fora do prazo
estipulado em edital, de acordo com o item 8.4, alínea b) Certificados de Atividades de Formação/Aprendizagem: Cursos, seminários, simpósios, congressos,
oficinas, workshops, entre outros, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas no período de 27/12/2014 até 27/12/2019.

Protocolo 55864274314 - Inscrição: 55864587592-4 - Nota mantida
Curso de Formação de Cabo Especialista - NEGADO, Recurso indeferido. O certificado apresentado não possui informações suficientes para que seja
validado e pontuado. Vejamos: o nome da formação não traz claramente a que se destina o curso, inclusive trazendo o nome de "estágio", que, pelo edital, não
será considerado para fins de pontuação (item 8.6, alínea x: referentes a estágios, ainda que não curriculares;). Não como comprovar que se trata de um curso,
mais ainda, de um curso que tenha relação com o cargo de vigilante.


