
Prefeitura Municipal de Passo de Torres/SC
(Processo Seletivo Simplificado N° 01/2021)

  Justificativa para Manutenção/Alteração das Notas de Títulos  

Protocolo 60701289776 - Inscrição: 60701798181-5 - Nota mantida
Direito Imobiliario - NEGADO, Recurso indeferido considerando item 6.8.2 No período de recursos, não serão aceitos: b) alteração de títulos
entregues em outro item;
Arquiteto - NEGADO, O candidato não anexou documentação completa, conforme determina o edital no item 6.5, que pede detre outros, o
extrato previdenciário emitido nos últimos 30 dias para comprovação de vínculo.
Professor - NEGADO, O candidato não anexou documentação completa, conforme determina o edital no item 6.5, que pede detre outros, o
extrato previdenciário emitido nos últimos 30 dias para comprovação de vínculo.

Protocolo 60701289956 - Inscrição: 60701799632-7 - Nota mantida
Projeto de Extensão Energia Solar - NEGADO, O certificado apresenta comprova curso de 20 horas, abaixo da carga horária mínima
determinada no edital. Ainda, reitero que o documento enviado que se refere a participação da candidata como bolsista voluntária, não é
aceito conforme item 6.7 do edital, letra z: referentes a estágios, ainda que não curriculares, monitorias e bolsas de pesquisa;

Protocolo 60701290141 - Inscrição: 60701800615-9 - Nota alterada de 32,50 para 35,00
Atualização E Revisão do Plano Diretor de São Gabriel - ACEITO, Recurso aceito após verificação de documentos validados pelo órgão
público.
Revisão do Plano Diretor de São Jerônimo - ACEITO, Recurso aceito após verificação de documentos validados pelo órgão público.

Protocolo 60701290280 - Inscrição: 60701797525-9 - Nota alterada de 5,00 para 15,00
Carteira de Trabalho - ACEITO, Recurso aceito após envio de documentação completa, incluindo extrato de INSS.

Protocolo 60702290073 - Inscrição: 60702800339-7 - Nota alterada de 12,50 para 25,00
Especialição Em Nutrição Materno Infantil - ACEITO, Recurso deferido mediante envio de documento que permite autenticação e atende
aos critérios do edital.

Protocolo 60703289944 - Inscrição: 60703796487-1 - Nota alterada de 5,00 para 17,50
Arte E Educação - ACEITO, Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou, durante período de recurso, 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: verso do documento já encaminhado.

Protocolo 60703290144 - Inscrição: 60703796090-0 - Nota alterada de 12,50 para 25,00
Curso de Aperfeiçoamento Em Introdução A Psicopedagogia - ACEITO, Recurso deferido tendo em vista que a candidata encaminhou,
durante período de recurso, documento complementar comprovante período de realização, conforme previsto em edital de abertura.
Curso Sistemas Adaptativos, Ensino Híbrido E Metodologias Ativas - ACEITO, Recurso deferido tendo em vista que a candidata
encaminhou, durante período de recurso, documento complementar comprovante período de realização, conforme previsto em edital de
abertura.

Protocolo 60704289826 - Inscrição: 60704797816-3 - Nota alterada de 0,00 para 30,00
Capacitação Em Educação Especial - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que durante período de recurso a candidata
apresentou documento complementar de comprovação de requisito.
Aperfeiçoamento Em Educação - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que durante período de recurso a candidata apresentou
documento complementar de comprovação de requisito.
Atualização Em Biologia - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que durante período de recurso a candidata apresentou
documento complementar de comprovação de requisito.
Educação Para Diversidade E Cidadania - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que durante período de recurso a candidata
apresentou documento complementar de comprovação de requisito.

Protocolo 60704289954 - Inscrição: 60704798971-6 - Nota alterada de 25,00 para 47,50
Experiência Profissional Em Ciências - Ensino Fundalmental Ii - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que durante período
de recurso a candidata apresentou documento complementar de comprovação de requisito.
Professor de Ciências - Ensino Fundamental - Experiência Profissional - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que
durante período de recurso a candidata apresentou documento complementar de comprovação de requisito.
Comprovante do Título de Mestre - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que durante período de recurso a candidata
apresentou documento complementar de comprovação de requisito.

Protocolo 60704290154 - Inscrição: 60704797463-5 - Nota alterada de 15,00 para 20,00



Tempo de Serviço Na Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina - Sed - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista
que durante período de recurso a candidata apresentou documento complementar de comprovação de requisito.
Tempo de Serviço Professor Act - Criciúma - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que durante período de recurso a
candidata apresentou documento complementar de comprovação de requisito.

Protocolo 60705289786 - Inscrição: 60705795984-9 - Nota alterada de 0,00 para 5,00
Dificuldades de Aprendizagem - ACEITO, Documento complementar esclarece a data de realização do curso.
Prefeitura Passo de Torres E Ciee - NEGADO, A avaliação da banca deve seguir criteriosamente o disposto no Edital de Abertura, a saber:
item 6.7: não serão pontuados títulos, alínea z) referentes a estágios, ainda que não curriculares, monitorias e bolsas de pesquisa.
Ciee E Prefeitura Passo de Torres - NEGADO, A avaliação da banca deve seguir criteriosamente o disposto no Edital de Abertura, a saber:
item 6.7: não serão pontuados títulos, alínea z) referentes a estágios, ainda que não curriculares, monitorias e bolsas de pesquisa.
Prefeitura Passo de Torres - NEGADO, A avaliação da banca deve seguir criteriosamente o disposto no Edital de Abertura, a saber: item
6.7: não serão pontuados títulos, alínea z) referentes a estágios, ainda que não curriculares, monitorias e bolsas de pesquisa.
Escola Particular Turma do Barulho - NEGADO, A banca deve avaliar os títulos conforme é determinado no Edital de Abertura, sendo
assim item 6.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado.

Protocolo 60705289799 - Inscrição: 60705798275-9 - Nota alterada de 17,50 para 37,50
Pós Graduação - ACEITO, Consta no Edital de Abertura, o requisito mínimo para o cargo, a saber: Ensino Superior Completo de Licenciatura
plena em Pedagogia/ou Educação Especial, na área específica.
Curso 260 Horas - NEGADO, Conforme edital de abertura, item 4.8.3 No período de recursos, não serão aceitos: c) troca de títulos e/ou
troca de documento entregue por equívoco;
Curso 115 Horas - ACEITO, Documento complementar esclarece a data de inicio do curso.

Protocolo 60705289879 - Inscrição: 60705796051-5 - Nota mantida
Prefeitura Municipal Passo de Torres Sc - NEGADO, Conforme Edital de Abertura, item 4.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na função da especialidade pleiteada.
Fcee Apae Passo de Torres - NEGADO, O candidato não possui 6 meses (180 dias) para pontuação de um semestre.

Protocolo 60706289688 - Inscrição: 60706797743-8 - Nota alterada de 27,50 para 37,50
Alongamento - ACEITO, Documento complementar esclarece a conclusão do curso de acordo com os regramentos do Edital de Abertura.

Protocolo 60706289766 - Inscrição: 60706798162-7 - Nota alterada de 42,50 para 50,00
Certidão de Tempo de Serviço - ACEITO, Documento complementar esclarece o tempo de experiencia do candidato.

Protocolo 60706289801 - Inscrição: 60706798429-6 - Nota alterada de 12,50 para 17,50
Declaração Tempo de Serviço São João do Sul - NEGADO, Conforme Edital de Abertura, 6.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. Não consta claramente no documento atividades como Professor de Educação Física.
Certificado Formação Continuada - ACEITO, O documento refere-se ao Ano Letivo de 2019.

Protocolo 60706289893 - Inscrição: 60706798725-8 - Nota alterada de 12,50 para 17,50
Profissional de Apoio Na Educação Infantil - ACEITO, Curso encaminhados de acordo com o Edital de Abertura.

Protocolo 60706290010 - Inscrição: 60706799393-2 - Nota alterada de 42,50 para 50,00
Certidão de Tempo de Serviço - ACEITO, Documento complementar esclarece a experiencia do candidato.

Protocolo 60707289773 - Inscrição: 60707796310-1 - Nota alterada de 32,50 para 45,00
Curso 260 Horas - NEGADO, Conforme edital 6.82 - c em período recursal não serão aceitos troca de títulos ou documentos.
Curso 115 Horas - ACEITO, Candidata enviou documentação com a descrição do período. Aceito em prazo recursal.
Tempo de Serviço - ACEITO, Foram aceitos os períodos que estavam compreendidos no edital - 6.4 i - Experiência profissional em atividades
relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos, totalizando
21 meses.
Curso 50 Horas - ACEITO, Após nova avaliação da banca, aceita-se o documento.

Protocolo 60707289790 - Inscrição: 60707795987-6 - Nota mantida
Metodologias Ativas Na Educação - NEGADO, Conforme edital - 6.8.2 c não são aceito troca de títulos em período recursal.
Prefeitura Passo de Torres E Ciee - NEGADO, Conforme edital em 6.7 z - Não serão pontuados títulos referentes a estágios, ainda que não
curriculares, monitorias e bolsas de pesquisas.
Ciee E Prefeitura Passo de Torres - NEGADO, Conforme edital em 6.7 z - Não serão pontuados títulos referentes a estágios, ainda que não
curriculares, monitorias e bolsas de pesquisas.
Prefeitura Passo de Torres - NEGADO, Conforme edital em 6.7 z - Não serão pontuados títulos referentes a estágios, ainda que não
curriculares, monitorias e bolsas de pesquisas.
Escola Particular Turma do Barulho - NEGADO, Conforme edital 6.5.5 a Junto a carteira profissional deveria ter sido entregue o extrato
previdenciário o que não foi feito nem período regulamentar nem recursal.

Protocolo 60707289878 - Inscrição: 60707796045-4 - Nota mantida
Prefeitura Municipal Passo de Torres Sc - NEGADO, Conforme edital 6.4 i - Experiência profissional em atividades relacionadas com as
atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos. O documento apresentado está
fora do prazo (05/03/2018 a 31/01/2019)

Protocolo 60707289886 - Inscrição: 60707796554-9 - Nota alterada de 42,50 para 50,00
Professor Pedagogo - ACEITO, Candidata enviou documentação comprobatória faltante.

Protocolo 60707289912 - Inscrição: 60707796652-6 - Nota alterada de 50,00 para 50,00



Certidão de Tempo de Serviço - ACEITO, Foram aceitos os períodos compreendidos entre 09/02/2019 a 09/02/2021 conforme edital 6.4i -
Experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até
09/02/2021* para todos os cargos.

Protocolo 60707289935 - Inscrição: 60707797379-7 - Nota mantida
Declaração de Trabalho Prefeitura - NEGADO, Conforme edital 6.5.3 - Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na
função do cargo pleiteado. Após nova análise da banca, nega-se o recurso pois foi apresentado como atendente e não professor de educação
infantil que é o cargo pleiteado.

Protocolo 60707289942 - Inscrição: 60707797235-7 - Nota alterada de 0,00 para 2,50
Formação Continuada Em Educação Especial: Perspectiva da Educação Inclusiva - NEGADO, Conforme descrito no documento
13/10/2020 foi concluído o curso. Não há evidência da data de início ou de inscrição.
Certidão de Tempo de Serviço Passo de Torres - ACEITO, Candidata enviou a declaração conforme edital.

Protocolo 60707290043 - Inscrição: 60707796213-4 - Nota alterada de 37,50 para 50,00
Curso de Extensão Universitária Literatura Infantil - ACEITO, Candidata enviou documentação comprobatória faltante.
Prefeitura Municipal de Passo de Torres - ACEITO, Candidata enviou declaração comprobatória correta

Protocolo 60707290052 - Inscrição: 60707798084-0 - Nota mantida
Formação de Professores E Líderes Para O Ministério Infantil - NEGADO, Não está descrito no documento a data de início. Apenas a
ser data de fim, não sendo possível avaliar a data inicial. Conforme edital 6.4 b os cursos devem ser iniciados e concluídos no período de
09/02/2016 até 09/02/2021. O que não foi possível avaliar. Ainda em 6.4 b2 Para fins de avaliação do período determinado acima, será
considerada a data final de encerramento do curso, e não a data de emissão do título. Portanto, o curso deverá ter sido concluído até a data
final determinada no período acima; Isso não quer dizer que a data inicial não será avaliada, quer dizer apenas que para fins da avaliação da
data final não será considerado a data de emissão do certificado.
Município de Passo de Torres (professora Informática) - NEGADO, Conforme edital 6.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. O cargo pleiteado é professor de educação infantil e foi apresentada documentação de
professor de informática
Município de Passo de Torres (professora de Informática) - NEGADO, Modelo de declaração não está de acordo com o edital. Não está
descrito a atividade do cargo pleiteado (professor de educação infantil e/ou descrição das atividades).

Protocolo 60707290062 - Inscrição: 60707798110-0 - Nota mantida
Curso de Extensão Universitária-l Seminário Virtual A História E Suas Fontes-ánalises E Perspectivas - NEGADO, Conforme edital
6.7x - não serão pontuados títulos referentes a participação em seminários, simpósios e etc.
Contrato Administrativo - NEGADO, O título apresentado foi aceito e pontuado na alínea anterior, que foi contabilizado os períodos de
21/10/2019 a 20/12/2019 e 05/02/2020 a 21/12/2020. Ainda - em uma segunda alínea foi aceito e pontuado o período de 11/02/2019 a
16/10/2019. Foi negado nesta alínea por que já foi aceito e pontuado na anterior.

Protocolo 60707290101 - Inscrição: 60707796117-7 - Nota mantida
Tempo Serviço - NEGADO, Conforme edital 6.4 i - Experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do
cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos. Os períodos apresentados na declaração são anteriores ao
estipulado pelo edital.

Protocolo 60707290105 - Inscrição: 60707796267-5 - Nota mantida
Professor de Educação Infantil - 2 Semestre - NEGADO, O documento apresentado foi aceito e pontuado na alínea anterior nos períodos
de: 09/02/2019 a 20/12/2019 e 02/01/2020 a 20/12/2020 Conforme edital 6.4 i - Experiência profissional em atividades relacionadas com as
atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos.

Protocolo 60707290106 - Inscrição: 60707797496-0 - Nota mantida
Professor de Educaçao Infantil ,prefeitura de Passo de Torres - NEGADO, Foram aceitos e pontuados os períodos de 18/02/2019 a
20/12/2019 e 02/01/2020 a 20/12/2020. Conforme edital - 6.4 i Experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições
específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos.

Protocolo 60707290119 - Inscrição: 60707796723-9 - Nota mantida
Tempo - NEGADO, Foi aceito e pontuado em alínea anterior o período de 09/02/2019 a 20/12/2019 e 05/02/2020 a 20/12/2020. Conforme
edital 6.4 i - Experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019
até 09/02/2021* para todos os cargos.

Protocolo 60707290210 - Inscrição: 60707798258-0 - Nota alterada de 42,50 para 47,50
Cargo Professor de Educação Infantil - ACEITO, Candidata enviou declaração no modelo correto. Foi pontuado o período conforme edital
6.4 i - Experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até
09/02/2021* para todos os cargos.

Protocolo 60707290226 - Inscrição: 60707801059-6 - Nota alterada de 42,50 para 50,00
Curso Educação Infantil - Infância E Aaarte - NEGADO, Conforme edital - 6.8.2 c em período recursal não serão aceitos troca de títulos.
Ctps - ACEITO, Candidata enviou documentação comprobatória

Protocolo 60707290237 - Inscrição: 60707798896-6 - Nota mantida
Professor de Educação Infantil - 2 Semestre - NEGADO, Conforme edital 6.4 i -Experiência profissional em atividades relacionadas com
as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos. Foram aceitos e pontuados os
períodos de 09/02/2019 a 20/12/2019 e 02/01/2020 a 20/12/2020 pontuados em alínea anterior. Os demais períodos estão fora do estipulado
pelo edital



Protocolo 60707290243 - Inscrição: 60707797367-9 - Nota alterada de 47,50 para 50,00
Curso Módulo Iii - NEGADO, Conforme edital 6.7 f não serão aceitos títulos correspondentes a disciplinas que fazem parte do programa
curricular dos cursos de formação;
Prefeitura Municipal de Passo de Torres - ACEITO, Candidata enviou documentação comprobatória conforme edital

Protocolo 60708290220 - Inscrição: 60708799104-1 - Nota alterada de 25,00 para 32,50
Tempo de Serviço - ACEITO, Como foi informada área de atuação da experiência, título pontuado.

Protocolo 60709289565 - Inscrição: 60709796080-4 - Nota alterada de 47,50 para 65,00
Município de Passo de Torres - ACEITO, Apresentado declaração com a comprovação de trabalho como professor de história
Oficina de Literatura - Conhecendo Alguns Autores Brasileiros - ACEITO, Titulo deferido por tratar-se de um curso nível em extensão.

Protocolo 60709289863 - Inscrição: 60709798031-6 - Nota alterada de 17,50 para 27,50
Experiência Profissional - ACEITO, Apresentada no periodo de recurso, declaração do Empregador, onde declara que a candidata atua
como Professora de História no Municipio de Torres.

Protocolo 60709289871 - Inscrição: 60709799099-1 - Nota mantida
Comprovaçao de Serviço - NEGADO, Esta alinea é destinada para comprovação de experiência, não sendo possível o deferimento pois a
candidata no periodo de recurso anexou certificado de Pós Graduação. Além do mais o titulo anterior havia sido indeferido por ter sido
avaliado em conjunto com outro titulo.

Protocolo 60711289556 - Inscrição: 60711796596-2 - Nota mantida
Monitor de Apoio Pedagógico - NEGADO, O Edital está bem claro: FORMA DE COMPROVAÇÃO 1 ? Contratação pelo regime celetista -
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): CTPS Física, deve-se encaminhar, obrigatoriamente, TODOS OS DOCUMENTOS citados
abaixo: - folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS, - folha de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim,
se for o caso), e - Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias. CTPS Digital deve-se
encaminhar, obrigatoriamente, TODOS OS DOCUMENTOS citados abaixo: - página detalhada do aplicativo onde consta a descrição do cargo
(ocupação), - página de anotações do aplicativo do empregador, e - Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro
Social, nos últimos 30 dias. Observação: Caso o cargo descrito na Carteira de Trabalho seja diferente do cargo pleiteado ou não conste a área
de atuação (quando definido no requisito do cargo) é necessário também o envio da Declaração do empregador, conforme modelo do subitem
5.6.7, informando a área de atuação, a descrição das atividades básicas desenvolvidas e o tempo total de serviço. Observação 2: Somente
serão considerados os períodos que sejam comprovados pelo recolhimento do INSS. Como não foi enviado o Extrato de Inss, não é possível
pontuar o único título enviado.

Protocolo 60711289793 - Inscrição: 60711798340-0 - Nota mantida
Aperfeiçoamento Em Informática Educativa - NEGADO, De acordo com o Edital, item 6.8.2 No período de recursos, não serão aceitos: b)
alteração de títulos entregues em outro item; sendo assim, não é possível trocar o título já entregue.
Declaração Colégio São Fabiano - Carteira Assinada - NEGADO, O novo documento apresentado ainda encontra-se incompleto, visto
que o Extrato de INSS está incompleto e sem possibilidade de autenticação. Além disso, não é possível comprovar a área de atuação do
candidato, que deve ser na mesma do cargo pleiteado.

Protocolo 60711289839 - Inscrição: 60711797972-1 - Nota alterada de 7,50 para 17,50
Programa Especial de Formação Pedagógica - ACEITO, Foi realizada nova avaliação e o título se enquadra nas regras do Edital.

Protocolo 60711290060 - Inscrição: 60711795985-7 - Nota alterada de 17,50 para 25,00
Ministério Infantil - NEGADO, Curso não está é da área a qual o candidato está inscrito, além disso, não há comprovação do período de
realização do curso, sendo assim, título negado.
Município de Passo de Torres (professora de Informática) - ACEITO, O documento entregue esclarece as informações faltantes que
comprovam o exercício da função no cargo pleiteado.
Contrato de Trabalho - NEGADO, Título já avaliado.

Protocolo 60711290200 - Inscrição: 60711798505-1 - Nota alterada de 12,50 para 22,50
Licenciatura Plena - Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes Para As Disciplinas do Currículo do Ensino
Fundamental do Ensino Médio E da Educação Profissional Em Nível Médio (complementação Pedagógica Exigida Para Todo O
Professor de Inform) - ACEITO, Foi realizada nova análise a verificou-se que o título está de acordo, sendo aceito.

Protocolo 60712289797 - Inscrição: 60712797259-8 - Nota alterada de 0,00 para 5,00
Construção da Proposta Pedagógica - ACEITO, Como foi apresentada frente do documento e foi possível comprovar as informações
apresentadas, o título foi aceito.
Prefeitura Municipal de São João do Sul - NEGADO, Não é possível verificar a área de atuação do candidato, que deve ser na mesma do
cargo pleiteado.

Protocolo 60713289536 - Inscrição: 60713796089-5 - Nota alterada de 17,50 para 25,00
Certidão de Tempo de Serviço - Passo de Torres/sc - ACEITO, Como foi possível comprovar a área de atuação do candidato, título
aceito.

Protocolo 60713289628 - Inscrição: 60713796076-7 - Nota alterada de 30,00 para 37,50
Professor de Língua Portuguesa - ACEITO, Com o novo documento apresentado, foi possível comprovar que a área de atuação do
candidato é a mesma do cargo pleiteado.

Protocolo 60713289867 - Inscrição: 60713795996-2 - Nota alterada de 0,00 para 15,00
Formação Continuada - ACEITO, Como foi anexado o verso do documento, foi possível comprovar as informações apresentadas.



Atestado de Tempo de Serviço - ACEITO, Como foi incluída a informação da área de atuação, foi possível comprovar a experiência, título
aceito.
Formação Pedagógica - NEGADO, Carga horária inferior.
Formação Continuada da Escola Gaúcha: Currículo Em Ação - NEGADO, Carga horária inferior.

Protocolo 60713290118 - Inscrição: 60713797871-1 - Nota alterada de 5,00 para 15,00
Especialista Em Educação Profissional Integrada A Educação Básica Na Modalidade de Educação de Jovens E Adultos - ACEITO,
O novo documento enviado permite a comprovação da sua veracidade, sendo assim, título aceito.
Professora de Língua Portuguesa E Respectivas Literaturas - NEGADO, Não é possível comprovar se a experiência é na área de
atuação do cargo pleiteado.

Protocolo 60715289819 - Inscrição: 60715795989-1 - Nota mantida
Prefeitura Passo de Torres E Ciee - NEGADO, A banca deve avaliar de acordo com o disposto no Edital de abertura, nesse caso, item 6.7:
não serão pontuados títulos referentes a estágios, ainda que não curriculares, monitorias e bolsas de pesquisa.
Prefeitura Passo de Torres - NEGADO, A banca deve avaliar de acordo com o disposto no Edital de abertura, nesse caso, item 6.7: não
serão pontuados títulos referentes a estágios, ainda que não curriculares, monitorias e bolsas de pesquisa.
Ciee E Prefeitura Passo de Torres - NEGADO, A banca deve avaliar de acordo com o disposto no Edital de abertura, nesse caso, item 6.7:
não serão pontuados títulos referentes a estágios, ainda que não curriculares, monitorias e bolsas de pesquisa.
Escola Particular Turma do Barulho - NEGADO, A banca deve avaliar de acordo com o disposto no Edital de abertura, nesse caso, 6.5.3
Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. Além disso faltou a entrega dos seguintes
documentos:- Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias.

Protocolo 60715289874 - Inscrição: 60715796037-1 - Nota alterada de 25,00 para 32,50
Tempo de Serviço Passo de Torres Sc - ACEITO, O documento complementar esclarece o tempo de experiencia do candidato.

Protocolo 60715289885 - Inscrição: 60715796548-6 - Nota alterada de 42,50 para 50,00
Professor Seres Iniciais Lp1 = Cbo=231210 - ACEITO, Documento complementar esclarece o tempo de experiencia do candidato.

Protocolo 60715289887 - Inscrição: 60715799136-8 - Nota alterada de 40,00 para 47,50
Prof Ensino Religioso E Atendimento Invidualizado - ACEITO, Documento complementar esclarece o tempo de experiência do
candidato.
Prof Educação Especial E Reforço Escolar - ACEITO, Contagem já relizada no item anterior.

Protocolo 60715289964 - Inscrição: 60715798914-3 - Nota mantida
Professor Act Anos Inicias - NEGADO, Conforme edital de abertura, considerar-se-á experiência profissional em atividades relacionadas
com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos.

Protocolo 60715289988 - Inscrição: 60715798329-8 - Nota alterada de 15,00 para 27,50
Pós Graduação Em Neuropsicopedagogia - ACEITO, Requisito do cargo é Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena em Pedagogia.

Protocolo 60715290058 - Inscrição: 60715798083-5 - Nota alterada de 17,50 para 25,00
Formação de Professores E Líderes Para O Ministério Infantil - NEGADO, Documento não possui a data de inicio, e conforme Edital de
Abertura, item 6.6.8 Não serão avaliados documentos sem data de início e fim de realização do curso.
Município de Passo de Torres (professora de Informática) - ACEITO, Contagem realizada no item anterior.
Contrato de Trabalho - ACEITO, Contagem realizada no item anterior

Protocolo 60715290071 - Inscrição: 60715798128-3 - Nota mantida
Curso de Extensão Universitária-l Seminário Virtual A História E Suas Fontes-ánalises E Perspectivas - NEGADO, Conforme Edital
de Abertura, item 6.7 Não serão pontuados os títulos, alíena x) referente a seminários, workshops, simpósios, etc.
Certidão de Tempo de Serviço - NEGADO, Experiência inferior a 180 dias.

Protocolo 60715290107 - Inscrição: 60715799158-4 - Nota mantida
Professor de Educaçao de Series Iniciaisl ,prefeitura de Passo de Torres - NEGADO, A declaração encaminhada não descreve o tempo
de experiência nos últimos 2 (dois) anos.

Protocolo 60715290211 - Inscrição: 60715798261-3 - Nota alterada de 42,50 para 47,50
Cargo Professor de Educação Infantil - ACEITO, Certidão complementar descreve a experiencia do candidato.

Protocolo 60715290219 - Inscrição: 60715799560-1 - Nota mantida
Ludicidade - NEGADO, Curso encerrado após o periodo determinado no edital de abertura, a saber: b) Certificados de cursos de capacitação
profissional na área de formação, requisito do cargo, com carga horária mínima e máxima de acordo com a tabela de avaliação para os cargos
(subitem 6.3), iniciados e concluídos no período de 09/02/2016 até 09/02/2021;
Educação Física Escolar - Jogos E Brincadeiras - NEGADO, Curso concluído após o periodo determinado no Edital de Abertura, a saber:
b) Certificados de cursos de capacitação profissional na área de formação, requisito do cargo, com carga horária mínima e máxima de acordo
com a tabela de avaliação para os cargos (subitem 6.3), iniciados e concluídos no período de 09/02/2016 até 09/02/2021;
Experiência Profissional - NEGADO, A declaração apresentada é como Monitora e não como Professora de Educação Séries Iniciais.

Protocolo 60716290281 - Inscrição: 60716796999-0 - Nota mantida
Especialização Em Psicoterapia da Infância E Adolescência - NEGADO, Recurso negado baseado no item 6.8.2 - No período de
recursos, não serão aceitos: b) alteração de títulos entregues em outro item; A banca não pode avaliar o título enviado em alínea diferente
daquela em que foi originalmente postado.
Psicoterapia Com Crianças E Adolescentes No Ceapia - NEGADO, Os documentos enviados não estão de acordo com o descrito em
edital. Além das demais documentações, não foi enviado Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos



últimos 30 dias. Sendo assim, não será contabilizado tempo de experiência.

Protocolo 60717290000 - Inscrição: 60717798333-3 - Nota mantida
Pós Graduação Em Neuropsicopedagogia - NEGADO, Para exerecer o cargo de Psicopedagogo, o candidato deve possuir curso de
Pedagogia e Curso de Pós graduação na área. Sendo assim o título encaminhado trata-se de requisito do cargo.

Protocolo 60717290125 - Inscrição: 60717800458-1 - Nota alterada de 25,00 para 40,00
Curso de Aperfeiçoamento Em Educação Inclusiva E Tecnologia Assistiva - ACEITO, Documento complementar esclarece a data de
inicio do curso.
Aperfeiçoamento Em Introdução à Psicopedagogia - ACEITO, Documento complementar esclarece a data de inicio do curso.

Protocolo 60717290212 - Inscrição: 60717798260-0 - Nota mantida
Cargo Professor de Educação Infantil - NEGADO, Conforme edital de abertura, item 6.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a
atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado. O documento cita "Professor" e não "Psicopedagogo".

Protocolo 60717290248 - Inscrição: 60717797710-0 - Nota alterada de 0,00 para 12,50
Pedagogia - ACEITO, Conforme Edital de abertura, item 6.7: não serão pontuados títulos considerados requisitos de escolaridade do cargo.
Psicopedagogia - NEGADO, Conforme Edital de abertura, item 6.7: não serão pontuados títulos considerados requisitos de escolaridade do
cargo.
Brinquedoteca - NEGADO, Conforme Edital de Abertura, somente serão aceitos certificados de cursos de capacitação profissional na área de
formação, requisito do cargo, com carga horária mínima e máxima de acordo com a tabela de avaliação para os cargos (subitem 6.3), iniciados
e concluídos no período de 09/02/2016 até 09/02/2021;

Protocolo 60718289641 - Inscrição: 60718796347-2 - Nota mantida
Prefeitura Municipal de Passo de Torres. - NEGADO, Edital 6.8.2 - Em período recursal não poderá haver alteração de títulos entregues
em outro item .

Protocolo 60718289741 - Inscrição: 60718797452-4 - Nota alterada de 42,50 para 47,50
Tempo de Serviço Escola São Domingos - NEGADO, Conforme edital 6.4 i - Experiência profissional em atividades relacionadas com as
atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos. A documentação apresentada
está fora do prazo.
Tempo de Serviço Prefeitura Passo de Torres - NEGADO, Conforme edital 6.4 i - Experiência profissional em atividades relacionadas com
as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos. A documentação está fora do
prazo.
Tempo de Serviço Prefeitura de Torres - ACEITO, Após nova avaliação, aceita-se o recurso e contabiliza-se o tempo

Protocolo 60718289894 - Inscrição: 60718799132-9 - Nota mantida
Orientação Educacional - NEGADO, Conforme edital, o requisito do cargo é :Ensino Superior Completo na área de atuação ou habilitação
Profissional de Nível Superior em Pedagogia com Especialização em orientação/supervisão escolar. O diploma de Pedagogia apresentado não
tem habilitação em orientação, logo o diploma da pós em orientação educacional, torna-se requisito de cargo.

Protocolo 60718290121 - Inscrição: 60718800190-6 - Nota alterada de 25,00 para 40,00
Gestão Escolar - ACEITO, Entregue em período recursal documentação com informações complementares.
Aperfeiçoamento Em Educação Inclusiva E Tecnologia Assistiva - ACEITO, Entregue em período recursal documentação com
informações complementares.
Orientador Presencial - NEGADO, No documento apresentado não há descrição das atividades realizadas para avaliação da banca conforme
edital. FORMA DE COMPROVAÇÃO 5 ? Declarações de instituições privadas, deve-se encaminhar, obrigatoriamente, os DOCUMENTOS citados
abaixo: - Declaração, conforme modelo do subitem 6.5.6, do contratante que informe a área de atuação, a descrição das atividades básicas
desenvolvidas e o tempo total de serviço, e - Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30
dias.
Orientador Escolar Prefeitura Municipal de Capão da Canoa - NEGADO, O Documento apresentado inicialmente é um termo de rescisão
- documento não aceito pelo edital. Em período recursal foi enviado o extrato previdenciário, mas não foi mandado a declaração no modelo
solicitado em 6.5.5.d ORMA DE COMPROVAÇÃO 4 ? Certidões de Órgãos Públicos, deve-se encaminhar, obrigatoriamente, o DOCUMENTO
citado abaixo: - Certidões ou atestados exclusivamente 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 ou não conste a área
de atuação (quando definido no requisito do cargo) é necessário o envio da Declaração, conforme modelo do subitem 6.5.6, do empregador
informando a área de atuação, 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.

Protocolo 60719289657 - Inscrição: 60719796684-0 - Nota mantida
Construção da Proposta Pedagógica - NEGADO, Conforme edital 6.8.2c - No período de recursos, não serão aceitos: troca de títulos e/ou
troca de documento entregue por equivoco;
Certidão de Tempo de Ceviço do Passo de Torres - NEGADO, Não foi enviado em período recursal nova declaração conforme edital. Pela
declaração enviada não é possível avaliar.
Atestado de Tempo de Serviço Estado R?s - NEGADO, O documento apresentado evidencia experiência como professora de história e
geografia e orientadora educacional; não apresenta como supervisora educacional. Conforme edital 6.5.3 Considerar-se-á experiência
profissional a atividade desenvolvida na função do cargo pleiteado.

Protocolo 60719289763 - Inscrição: 60719798123-8 - Nota alterada de 0,00 para 40,00
Supervisão Escolar - NEGADO, O título foi negado por ser requisito de cargo. Uma vez que o diploma apresentado não tem habilitação em
supervisão, o edital pede especialização na área.
Educação Infantil - ACEITO, Aceita-se o recurso com documento de RG
Neurociencia - ACEITO, Aceita-se o recurso.



Supervisão Pedagogica - ACEITO, Aceita-se o recurso.
Proposta Pedagogica - ACEITO, Aceita-se o recurso.
Formação Gestao - NEGADO, O título não possui data de início e fim do curso. 6.4 b Certificados de cursos de capacitação profissional na
área de formação, requisito do cargo, com carga horária mínima e máxima de acordo com a tabela de avaliação para os cargos (subitem 6.3),
iniciados e concluídos no período de 09/02/2016 até 09/02/2021; Não possui data de início e a data de fim está fevereiro/21 não sendo
possível avaliar ser encerrou até a data do edital;
Tempo de Serviço - ACEITO, Aceita-se recurso

Protocolo 60719289791 - Inscrição: 60719796054-2 - Nota mantida
Experiência Profissional Supervisão Passo de Torres - NEGADO, O título foi aceito e pontuado na alínea anterior para os períodos de
07/02/2019 a 20/12/2019 e 03/02/2020 a 30/12/2020. Os demais períodos estão fora do prazo do edital. 6.4 i Experiência profissional em
atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos.

Protocolo 60719289895 - Inscrição: 60719799128-4 - Nota mantida
Supervisão Educacional - NEGADO, Conforme edital, o requisito do cargo é :Ensino Superior Completo na área de atuação ou habilitação
Profissional de Nível Superior em Pedagogia com Especialização em orientação/supervisão escolar. O diploma de Pedagogia apresentado não
tem habilitação em supervisão, logo o diploma da pós em supervisão escolar, torna-se requisito de cargo.

Protocolo 60719289960 - Inscrição: 60719796411-9 - Nota mantida
Supervisão, Inspeção E Orientação Educacional - NEGADO, O diploma não possui habilitação em supervisão, logo conforme edital pede-
se especialização na área.
Tecnico Educacional - Supervisão 2 - NEGADO, O título foi aceito e pontuado na alínea anterior para os períodos de 04/02/2019 a
20/12/2019 e 03/02/2020 a 30/12/2020. Os demais períodos estão fora do prazo do edital. 6.4 i Experiência profissional em atividades
relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos.
Tecnico Educacional - Supervisão 3 - NEGADO, O título foi aceito e pontuado na alínea anterior para os períodos de 04/02/2019 a
20/12/2019 e 03/02/2020 a 30/12/2020. Os demais períodos estão fora do prazo do edital. 6.4 i Experiência profissional em atividades
relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos.
Tecnico Educacional - Supervisão 4 - NEGADO, O título foi aceito e pontuado na alínea anterior para os períodos de 04/02/2019 a
20/12/2019 e 03/02/2020 a 30/12/2020. Os demais períodos estão fora do prazo do edital. 6.4 i Experiência profissional em atividades
relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021* para todos os cargos.

Protocolo 60720289717 - Inscrição: 60720795931-5 - Nota alterada de 0,00 para 10,00
Carteira de Trabalho Digital - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que durante período de recurso a candidata apresentou
documento complementar de comprovação de requisito.
Atendente de Nutrição - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.8.1 Por ocasião dos recursos referentes aos Títulos, somente serão
aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos aos documentos já entregues e item 6.8.2 No período de
recursos, não serão aceitos: d) novos títulos para pontuação. A candidata postou novos títulos no período de recursos, por esse motivo não foi
pontuado.
Graduação Em Administração 6.8 - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.7, não serão pontuados os títulos conforme letra f)
correspondentes a disciplinas que fazem parte do programa curricular dos cursos de formação e letra g) de cursos não concluídos. O Atestado
de Matricula postado pela candidata informa que está devidamente matriculada e com o curso em andamento, portanto não é um Certificado
de conclusão do mesmo, conforme determina o edital, por esse motivo não foi pontuado.

Protocolo 60720289857 - Inscrição: 60720799008-0 - Nota alterada de 20,00 para 27,50
Curso Assistente Administrativo Ifsul - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que durante período de recurso a candidata
apresentou documento complementar de comprovação de requisito.

Protocolo 60720289898 - Inscrição: 60720796197-2 - Nota mantida
Ensino Medio Completo - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.7, não serão pontuados os títulos conforme letra c) considerados
requisitos de escolaridade do cargo, seja qual for o citado no item 1.1. O Certificado de concussão de Ensino Médio apresentado pela
candidata, é considerado como requisito do cargo por esse motivo não foi pontuado.
Arte-educaçao:praticas Diarias E Suas Perspectivas Na Atualidade - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.7 não serão
pontuados os títulos: v) sem descrição do período de realização (início e fim). O Curso Arte Educação e Práticas Diárias, postado pela
candidata está sem a descrição do período de realização, por esse motivo não foi pontuado. O arquivo com o verso, postado no recurso, faz
parte de outro título.
Artesanato Em Eva 3d,projeto de Natal - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.4: b) Certificados de cursos de capacitação
profissional na área de formação, requisito do cargo, com carga horária mínima e máxima de acordo com a tabela de avaliação para os cargos
(subitem 6.3), iniciados e concluídos no período de 09/02/2016 até 09/02/2021 e item 6.7, não serão pontuados os títulos: r) fora do prazo
estabelecido. O título postado pela candidata é do período de 02/12/2011, portanto fora do prazo e sem a carga horária exigida, por esses
motivos não foi pontuado.
Criando Arte - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.4: b) Certificados de cursos de capacitação profissional na área de formação,
requisito do cargo, com carga horária mínima e máxima de acordo com a tabela de avaliação para os cargos (subitem 6.3), iniciados e
concluídos no período de 09/02/2016 até 09/02/2021 e item 6.7, não serão pontuados os títulos: r) fora do prazo estabelecido. O título
postado pela candidata é do período de 19/03/12 a 28/06/2012, portanto fora do prazo e sem a carga horária exigida, por esses motivos não
foi pontuado.

Protocolo 60721289570 - Inscrição: 60721795960-3 - Nota mantida
Fundamentos Para Docência Na Educação Infantil - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.7 não serão pontuados os títulos: v)
sem descrição do período de realização (início e fim). O Curso Fundamentos para a Docência na Educação infantil, postado pela candidata,
está sem a descrição do período de realização, por esse motivo não foi pontuado.

Protocolo 60721289651 - Inscrição: 60721797481-6 - Nota mantida
Graduação Licenciatura Em Pedagogia - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.7 não serão pontuados os títulos: b) discriminados
no item incorreto. A candidata postou a Formação Superior em Pedagogia no item 1 Especialização Latu Sensu/ MBA/ Residência, onde o



correto é no item 2 Graduação na área das atividades do cargo, conforme a tabela de avaliação para os cargos de nível médio item 6.3.3 do
Edital, por esse motivo não foi pontuado.

Protocolo 60721290008 - Inscrição: 60721796326-3 - Nota alterada de 0,00 para 5,00
Magistério-educação Infantil E Séries Iniciais - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.7, não serão pontuados os títulos
conforme letra c) considerados requisitos de escolaridade do cargo, seja qual for o citado no item 1.1. O Certificado de conclusão de Ensino
Médio ? Magistério, apresentado pela candidata, é considerado como requisito do cargo por esse motivo não foi pontuado.
Cargo Auxiliar de Ensino de Educação Infantil - ACEITO, A banca defere o pedido, tendo em vista que durante período de recurso a
candidata apresentou documento complementar de comprovação de requisito.

Protocolo 60722290256 - Inscrição: 60722798557-9 - Nota mantida
Recepcionista Laboratorio de Analises Clinicas Fontana Eireli - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.7 títulos que serão
aceitos letra i) Experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de
09/02/2019 até 09/02/2021 para todos os cargos e, item 6.5.3 Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na função do
cargo pleiteado. A experiência postada pela candidata é do cargo de Recepcionista de consultório médico ou dentário, portanto diferente do
cargo pleiteado, por esse motivo não foi pontuada. Conforme o item 6.5.5 Observação 1: Caso o cargo descrito na Carteira de Trabalho seja
diferente do cargo pleiteado ou não conste a área de atuação (quando definido no requisito do cargo) é necessário também o envio da
Declaração do empregador, conforme modelo do subitem 6.5.6, informando a área de atuação, a descrição das atividades básicas
desenvolvidas e o tempo total de serviço.
Auxiliar de Escritorio Em Geral Imede - NEGADO, Conforme Edital de Abertura item 6.7 títulos que serão aceitos letra i) Experiência
profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 09/02/2019 até 09/02/2021 para
todos os cargos. A experiência postada pela candidata é do período de 09/01/2017 a 08/04/2017, portanto fora do prazo estabelecido, por
esse motivo não foi pontuada.

Protocolo 60724290027 - Inscrição: 60724800116-9 - Nota mantida
Vi Erea Nordeste - NEGADO, Conforme item 6.8.2 do Edital de Abertura, no período de recursos, não serão aceitos: c) troca de títulos e/ou
troca de documento entregue por equivoco; d) novos títulos para pontuação. O documento enviado no período de entrega de títulos estava
fora do período.

Protocolo 60725289774 - Inscrição: 60725797361-7 - Nota mantida
Assessor - NEGADO, O candidato não observou todos os motivos pelo qual sua comprovação de experiência foi negada. Conforme informado
pela banca e no Edital de Abertura, item 6.5.5 ?A Experiência Profissional deve ser comprovada com uma das seguintes formas: a) FORMA DE
COMPROVAÇÃO 1 ? Contratação pelo regime celetista - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): CTPS FÍSICA, deve-se encaminhar,
obrigatoriamente, TODOS OS DOCUMENTOS citados abaixo: - folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS, - folha de registro
do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), e - Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro
Social, nos últimos 30 dias?. Os documentos entregues pelo candidato no período de recurso comprovam que a experiência na empresa era na
área do cargo de fiscal de obras, porém não observou os demais documentos que são obrigatórios.

Protocolo 60725290019 - Inscrição: 60725799780-5 - Nota alterada de 10,00 para 30,00
Engenharia Civil - ACEITO, Após nova avaliação a banca define por aceitar a titulação, tendo em vista que cumpre com as determinações do
edital.

Protocolo 60726289734 - Inscrição: 60726798111-1 - Nota alterada de 20,00 para 25,00
Curso de Aperfeiçoamento - ACEITO, Após segunda avaliação da banca foi decidido pelo deferimento do titulo, pois conforme apresentado
pela candidata o titulo possui relações com o cargo pleiteado.

Protocolo 60726289751 - Inscrição: 60726797131-1 - Nota alterada de 45,00 para 55,00
Tecnólogo Em Marketing - ACEITO, Após avaliação das disciplinas cursadas foi decidio por deferir o titulo, já que o curso possui muitas
disciplinas voltadas para as atividades do cargo pleiteado.
Certificado Nível Médio - NEGADO, Conforme disposto no Edital de Abertura, o requisito para o cargo de fiscal de tributos é o Ensino Médio.
Por este fato, o certificado anexado neste item, foi indeferido pois como trata -se do especificado no Edital item 6.7, a saber: Não serão
pontuados titulos considerados requisitos de escolaridade do cargo, seja qual for o citado no item 1.1. Ademais, no item 2, era especifico para
Graduações na área das atividades do cargo e o Certificado de Graduação em Direito, anexado no item 3, foi avaliado e aceito.

Protocolo 60726289823 - Inscrição: 60726798176-0 - Nota mantida
Gestão Em Saúde - NEGADO, Avaliamos a grade curricular da Graduação de Gestão em Saúde e esta Graduação não atende rigorosamente
o Edital de Abertura no que diz que, a Graduação deve ser na área das atividades do cargo Fiscal de Tributos. Na grade curricular do curso de
Gestão em Saúde, as disciplinas são voltadas para a área da Saude, o que não atende as atribuições do cargo de Fiscal tributário. Por este
motivo indeferimos o titulo em questão.
Ctps - Infraero - NEGADO, Avaliamos a experiência profissional, mas devemos seguir rigorosamente o Edital de Abertura que diz que a
Experiência profissional deve ser em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo Fiscal de Tributos. Por este motivo
indeferimos o titulo em questão.
Atribuições Psa Infraero - NEGADO, Não é uma experiência profissional, o titulo foi avaliado juntamente com outros titulos.

Protocolo 60726289961 - Inscrição: 60726797502-6 - Nota mantida
Carteira de Trabalho - NEGADO, Não foi apresentado no recurso o extrato do INSS e nem documento com descrições das atividades
realizadas como Encarregada de Depto Pessoal, conforme solicitado pela banca. Sendo assim indeferimos o titulo, por não seguir as regras
para comprovação de experiência, conforme determinado em Edital.

Protocolo 60726290244 - Inscrição: 60726800210-3 - Nota mantida
Tecnico Em Contabilidade - NEGADO, Cfme Edital de Abertura 6.8.2 No período de recursos, não serão aceitos:b) alteração de títulos
entregues em outro item; Sendo assim não há possibilidade de alterar o item do documento.


