ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PAÇO DO LUMIAR - SEMED
RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS
A Comissão Geral do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de profissionais, nas áreas da educação, nomeada pela Portaria
nº 156/2018/SEMED, e conforme o disposto no Edital Nº 004/2018/SEMED, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste,
tornar público o ato referente Análise dos Recursos Interpostos junto à Secretaria Municipal de Educação – SEMED, no processo de
seleção de candidatos para o ingresso no seletivo supracitado, conforme regulamenta o edital ora referenciado.

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
INSCRIÇÃO

647

NOME D CANDIDATO

JOCIANE DO NASCIMENTO
CHAGAS

CPF

516.452.463-53

CARGO/AREA

HISTÓRIA

RESULTADO DA
ANÁLISE DO
RECURSO

RECURSO
DEFERIDO

JUSTIFICATIVA

A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso, a
candidata apresentou os seguintes documentos para
contabilização dos pontos: 07 cursos de formação
continuada (validados com carga horária/ contabilizado
somente 05); Declaração e certidão de experiência no
cargo/função de Professora de História, correspondente
ao período de 2003 a 2010 (validados); carta de
apresentação (não validados). Ressaltamos que a
candidata NÃO apresentou documentos comprobatórios
da pós-graduação inviabilizando a contagem dos pontos.
Decisão: deferido a recontagem da pontuação após
analise. Contabilizado: 05 (cinco pontos).

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PAÇO DO LUMIAR - SEMED
RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS

46

MARIA DO SOCORRO SILVA
475.968.303-82
SIRINO

HISTÓRIA

RECURSO
INDEFERIDO

2332

EVERENILDE NUNES
PEREIRA

731.029.113-15

HISTÓRIA

RECURSO
DEFERIDO

954

MARIA SILVÂNIA MAIA
BARRETO

489710304-53

HISTÓRIA

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita revisão do processo classificatório.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso por
considerar que a classificação seguiu aos pré –
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED.
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 06 (seis) cursos de
formação continuada (validados somente 05 com carga
horária especifica), Declaração e certidão de experiência
no cargo/função de Professora, correspondente ao
período de 2005 a 2008 (validados); 05 cartas de
apresentação (não validados); 02 contracheques.
Ressaltamos que NÃO foram apresentados contratos de
tempo de serviço especificando inicio e término das
cartas de apresentações e dos contra cheques.
Decisão: deferido a recontagem da pontuação após
analise. Contabilizado: 06 (seis pontos)
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
revisão da pontuação. A comissão considera
INDEFERIDO o recurso por considerar que a
classificação seguiu aos pré – requisitos exigidos no
item 6, 6.1 e 6.2 do Edital 004/2018/ SEMED.
Ressaltando que a candidata apresentou documentação
conforme critérios de pontuação do edital:
Especialização na área de educação; mais de 05 cinco
anos de experiência profissional na área especifica do
cargo; 02 cursos de formação continuada; totalizando:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PAÇO DO LUMIAR - SEMED
RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS

1765

CONCEIÇÃO DE MARIA DA
SILVA SARAIVA

722570403-68

12

ANDREIA CARLA BALDEZ
VIANA

031.543.483.01 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

466

MÔNICA SERRÃO DE
CARVALHO

004.750.113-84 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

65

ADNA MARY FERREIRA

039.270.153-77 ANOS INICIAIS

RECURSO

ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

5,5 (cinco pontos e meio).
Decisão: Dessa forma será mantida inalterada pontuação
da candidata.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; mais de 05 cinco
anos de experiência profissional na área especifica do
cargo; 05 cursos de formação continuada;
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita revisão do processo classificatório.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso por
considerar que a classificação seguiu aos pré –
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED.
Dessa forma será mantida
inalterada situação e pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão do processo classificatório.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso por
considerar que a classificação seguiu aos pré –
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. Ressaltamos que a candidata NÃO
apresentou
documentos
comprobatórios
de
CONCLUSÃO do mestrado. A declaração apresentada
informa que a candidata encontra-se regulamente
Matriculada com previsão de término em julho de
2018 inviabilizando contagem dos pontos. Dessa forma
será mantida inalterada a pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão do processo classificatório.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso por
considerar que a classificação seguiu aos pré –
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VIANA

INDEFERIDO

230

EDIANA MARIA LEITE
RODRIGUES

2122

DANIELLE CORREA
ARAUJO

02296108385

ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

73

MARIA APARECIDA BRAGA
TRINDADE

418060263-68

ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

724.647.203-72 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação da candidata.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação no quesito experiência profissional.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso por não
atender o item - ANEXO IV – CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO – TABELA DE PONTUAÇÃO DE
TÍTULOS do Edital 004/2018/SEMED. Ressaltamos
que a candidata NÃO apresentou documentos
suficientes que comprovem a experiência profissional,
os contratos e declarações apresentadas não especificam
a data de vigência do contrato de trabalho, foi
considerado somente a comprovação pelo prazo
determinado de 01 ano conforme comprovados em
contracheques. Os demais documentos de experiência
não contabilizaram pontos.
Dessa forma será mantida inalterada a pontuação da
candidata.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 05
cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
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1306

GRACY LAINY DE MOURA
PEREIRA

255.268.983-34 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

2161

ALBA SOUZA MACIEL
BOGÉA

752.204.233-04 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

260

KELLYRALFANNE COSTA
PEREIRA DIAS

032.351.483-96 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 05
cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; mais de 05 (cinco)
anos de experiência profissional na área especifica do
cargo; mais de 05 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita revisão do processo classificatório.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso por
considerar que a classificação seguiu aos pré –
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: mais de 05
(cinco) anos de experiência profissional na área
especifica do cargo (contabilizado somente 05); mais de
05 cursos de formação continuada (contabilizado
somente 05). NÃO foi apresentado Especialização.
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
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839

JOINA AMORIM MARTINS

744.822.543-04 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

1705

VALÉRIA ALMEIDA MAIA

028.068.913-61 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

contabilizada de acordo com o especificado: 02 anos e
07 meses de experiência profissional na área especifica
do cargo (contabilizado somente 02 anos) demais
declarações e certidão de tempo de serviço não
especificam período de inicio e término / NÃO foi
apresentado contrato de Trabalho; 02 cursos de
formação continuada com carga horária conforme
solicitado em edital; declaração de matricula em curso
de pós-graduação (não contabilizado).
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado:
Especialização na área; 04 anos e 11 meses de
experiência profissional na área especifica do cargo
(contabilizado somente 04 anos); 05 cursos de formação
continuada com carga horária conforme solicitado em
edital;
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital: 05
cursos de formação continuada; comprovação de 02
meses de experiência profissional não contabilizado.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 2,5 (dois
pontos e meio).
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807

MARIA JUDITE DE MORAES
767.201.603-20 ANOS INICIAIS
COSTA

159

ROSANA ABREU MORAES
SOUSA

1757

FERNANDO FRAZÃO
PEREIRA

RECURSO
INDEFERIDO

752.153.143-49 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

716645053-34

RECURSO
DEFERIDO

ANOS INICIAIS

A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado:
Especialização na área; 04 anos e 10 meses de
experiência profissional na área especifica do cargo
(contabilizado somente 04 anos); 05 cursos de formação
continuada com carga horária conforme solicitado em
edital;
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do edital: 01
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 05
cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
O candidato solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue e correção por parte da
comissão do cargo de inscrição do referido candidato
(Professor Anos Iniciais).
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que o candidato apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do edital: 01
Especialização na área de educação; 01 (um) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo
pretendido; 05 cursos de formação continuada.
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76

MILLENE CRISTINA PINTO
LAGO

006.259.353-65 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

773

MARIA DE FÁTIMA BARROS 124.266.443-20 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

476

JACILENE GARCÊS
MACHADO

814.603.413-68 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

1018

MARILDA FAUSTINO DE
ANDRADE RIBEIRO

033.022.093-47 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 05
(cinco pontos).
A candidata solicita correção da data/ano de
nascimento. Após análise de recurso, contatou-se que o
ano de nascimento publicado no resultado preliminar
apresentava erro na digitação, sendo o mesmo alterado
conforme documentação (de 1998 para 1988). Decisão:
deferido após análise e alterada classificação.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 05
cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área específica do cargo; 05
cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita revisão da pontuação e do processo
classificatório. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
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67

ELIANA VIEIRA SILVA
ZAIDAN

787.466.983-53 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

514

IGLACY PENHA SILVA

842.522.513-20 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

contabilizada de acordo com o especificado:
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 05
cursos de formação continuada.
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da pontuação e do processo
classificatório. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado:
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 05
cursos de formação continuada.
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da pontuação e do processo
classificatório. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: mais de 05
(cinco) anos de experiência profissional na área
especifica do cargo (contabilizado somente 05); mais de
05 cursos de formação continuada (contabilizados
somente 05); Atestado de MATRICULA ATIVA em
curso de pós-graduação (Não sendo considerado para
pontuação de Especialização, em virtude de ainda está
em andamento).
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
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265

KESIA RAIMUNDA BEZERRA
003.852.883-52 ANOS INICIAIS
PEREIRA

511

ALDENORA ALVES DA
SILVA

402

MARIA JOSÉ NASCIMENTO
GOMES

494.098.833-34 ANOS INICIAIS

427835693-53

ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
títulos apresentados da candidata.
A candidata solicita revisão da pontuação e do processo
classificatório. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: 02 (dois)
anos e nove meses de experiência profissional na área
especifica do cargo (contabilizado somente 02); 05
cursos de formação continuada; totalizando assim: 3,5
(três pontos e meio).
Dessa
forma
será
considerada
somete
a
documentação/títulos, entregues no dia da inscrição.
Decisão: será mantida inalterada situação e pontuação
da candidata.
A candidata solicita revisão do processo classificatório,
inclusão na listagem dos deferidos e analise da
pontuação.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 02 anos e meio de
experiência profissional na área especifica do cargo
(comprovados com declaração e comprovante de
declaração de imposto de renda de 2012 a junho de
2015); 05 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 5,5
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(cinco pontos e meio).

624836173-97

ANOS INICIAIS
PNE

RECURSO
DEFERIDO

1276

GILCIVANE LIMA SILVA

1251

MARKLENY MARTINS
PINHEIRO

655.014.383-72 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

66

ANELY VIEIRA SILVA

653.432.633-72 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita correção da data/ano de
nascimento, solicita inclusão na listagem como
candidata a vaga de PNE; solicita revisão da pontuação
referente à comprovação e tempo de experiência
profissional. Após análise de recurso, contatou-se que a
data de nascimento publicada no resultado preliminar
apresentava erro na digitação, sendo o mesmo alterado
conforme documentação. Será direcionada para a vaga
destinada a candidatos inscritos como PNE, a pontuação
referente a comprovação de experiência profissional foi
contabilizada através da Certidão datada de 01/03/2012
a 31/12/2015 correspondendo a um período de 03 anos e
09 meses; a Carta de encaminhamento do servidor
datada de 08 de abril de 2016, não especifica tempo/
período de comprovação profissional. Decisão: deferido
após análise, a pontuação permanece inalterada.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. Ressaltando que a candidata
apresentou a documentação conforme critérios de
pontuação do referido edital: Especialização na área de
educação; 05 (cinco) anos de experiência profissional na
área especifica do cargo; 05 cursos de formação
continuada, contabilizado: 07 (sete pontos). Dessa
forma será mantida inalterada a pontuação considerando
a documentação e títulos apresentados pela candidata.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
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719

CLEUDES DE JESUS PONTES
476.563.453-20 ANOS INICIAIS
LIMA

RECURSO
INDEFERIDO

195

VERA LUCIA DE JESUS
PINTO

269.267.173-20 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

2921

VITÓRIA REGIA SOEIRO
MESQUITA

290.501.203-00 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

004/2018/ SEMED. Ressaltando que a candidata
apresentou a documentação conforme critérios de
pontuação do referido edital: Especialização na área de
educação; 05 (cinco) anos de experiência profissional na
área especifica do cargo; 05 cursos de formação
continuada, contabilizado: 07 (sete pontos). Dessa
forma será mantida inalterada a pontuação considerando
a documentação e títulos apresentados pela candidata.
INDEFERIDA conforme estabelecido no item 4.2 do
edital: Será admitida apenas uma inscrição por
candidato, ou seja, o candidato poderá se inscrever
somente para 01 (um) cargo. Não será cobrado nenhum
tipo de taxa. Caso ocorra inscrição para mais de uma
vaga/cargo, o candidato será desclassificado.
A
comissão ressalta que a referida candidata realizou
inscrição para mais de um cargo conforme números de
inscrição: nº 719 e 309.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 05
cursos de formação continuada. Decisão: deferido após
análise. Contabilizado: 07 (sete pontos).
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 05 cursos de
formação continuada. NÃO foram apresentados
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001.370.943-70 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

1200

VALÉRIA CALDAS RAMOS

84

HOLANDIA CARVALHO
ALMEIDA

25019953334

ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

840

JOZANIR MARINHO VIEIRA

715203763-91

ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

documentos,
comprobatórios
(declaração/certidão/contratos) de tempo de serviço.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 4,5
(quatro pontos e meio).
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/SEMED. Ressaltando que a candidata
apresentou a documentação conforme critérios de
pontuação do referido edital: Especialização na área de
educação; mais de 05 cursos de formação continuada
(contabilizado somente 05); 4,5 (quatro anos e meio) de
experiência profissional, comprovados com certidões,
contratos e aditivos e declarações. Contabilizado: 6,5
(seis pontos e meio). Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
títulos apresentados pela candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado:
Especialização na área; 03 anos e 04 meses de
experiência profissional na área especifica do cargo
(contabilizado somente 03 anos); 05 cursos de formação
continuada com carga horária conforme solicitado em
edital; totalizando 06 (seis) pontos. Dessa forma será
mantida inalterada situação e pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
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247

ELIZABETH VIRGINIA
FRANÇA SILVA

444.703.393-34 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

1084

MANUELLE DE SOUZA
PEREIRA

018.355.793-02 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

1014

CLEONILSON MORAIS

037.972.343-33 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado:
Especialização na área; 01 anos de experiência
profissional na área especifica do cargo devidamente
comprovados; 05 cursos de formação continuada com
carga horária conforme solicitado em edital; totalizando
05 (cinco ) pontos. Dessa forma será mantida inalterada
situação e pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação no certame.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 05
cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação no certame.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 01 curso de
formação continuada; 05 (cinco) anos de experiência
profissional na área especifica do cargo, comprovados
com declaração e registro na CTPS.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 05
(cinco pontos).
O candidato solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
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72

DENISE PEREIRA

2107

SILVIA FERNANDA COSTA
ROCHA CAVALCANTI

328

TEREZINHA DE JESUS
SOUSA PEREIRA

666.472.073-68 ANOS INICIAIS

257316963-49

ANOS INICIAIS

100.932.143-91 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
INDEFERIDO

– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
títulos apresentados pelo candidato.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado:
Especialização na área; 04 anos de experiência
profissional na área especifica do cargo devidamente
comprovados; 04 cursos de formação continuada com
carga horária conforme solicitado em edital; totalizando
06 (seis) pontos. Dessa forma será mantida inalterada
situação e pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Especialização na área de educação;
mais de 05 (cinco) anos de experiência profissional na
área especifica do cargo (contabilizados somente 05);
mais de 05 cursos de formação continuada
(contabilizados somente 05). NÃO foi contabilizado a
declaração de Mestrado, em virtude da declaração
apresentada, informar que a candidata está matricula/
mestranda.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
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279

ALESSANDRA COSTA DA
CONCEIÇÃO

1102

LEONEL VILARINS ALVES

656.721.603-44 ANOS INICIAIS

038100103-24

ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
INDEFERIDO

– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: NÃO foi
apresentado documento de conclusão de Especialização
na área (declaração apresentada informa que a candidata
está matriculada); NÃO foi apresentado documento
comprobatório de experiência profissional (declaração
apresentada não especifica o tempo de serviço, não foi
apresentado contrato de trabalho); apresentado 05
cursos de formação continuada com carga horária
conforme solicitado em edital; totalizando 2,5 (dois
pontos e meio). Dessa forma será mantida inalterada
situação e pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da pontuação e do processo
classificatório.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 04 anos e oito
meses de experiência profissional na área especifica do
cargo (comprovados com contratos de trabalho por
tempo determinado); 05 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 6,5 (seis
pontos e meio).
O candidato solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
títulos apresentados pelo candidato que totalizaram 07
(sete) pontos.
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395

ROSA FURTADO DE
MENESES

331.901.513-34 ANOS INICIAIS

RECURSO
DEFERIDO

438

ROSYANE GONÇALVES
TEIXEIRA

888.033.093-49 ANOS INICIAIS

RECURSO
INDEFERIDO

1625

MARIA DO DESTERRO
SILVA MARTINS

652.817.303-63

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
INDEFERIDO

2208

MARCIA CRISTINA

628.319.333-15

EDUCAÇÃO

RECURSO

A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Especialização na área de educação;
05 (cinco) anos de experiência profissional na área
especifica do cargo; 05 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado:
Especialização na área; 04 anos de experiência
profissional na área especifica do cargo comprovados;
05 cursos de formação continuada com carga horária
conforme solicitado em edital; totalizando 6,5 (seis
pontos e meio). Dessa forma será mantida inalterada
situação e pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: somente 04
cursos de formação continuada com carga horária
conforme solicitado em edital; totalizando 02 (dois)
pontos. Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
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CARDOSO DOS SANTOS

INFANTIL

DEFERIDO

1212

JANAINA PEREIRA SOARES

875.444.233-87

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
INDEFERIDO

3173

ROSELY VERAS SÁ
MENEZES

03604611318

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
INDEFERIDO

recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 05 (cinco) anos de experiência
profissional na área especifica do cargo; 05 cursos de
formação continuada; declaração de especialização em
fase de conclusão (Não contabilizada).
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 05
(cinco pontos).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: somente 01
cursos de formação continuada com carga horária
conforme solicitado em edital; totalizando 0,5 (meio)
pontos. Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: somente 04
cursos de formação continuada com carga horária
conforme solicitado em edital; a comprovação de
experiência profissional como recepcionista atendente
NÃO será contabilizada; a comprovação de
experiência como Professora Educação infantil, não
estando legível a data de inicio e término. Dessa forma
será mantida inalterada situação e pontuação da
candidata.
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1019

CELIANE RIBEIRO
FURTADO

821.656.373-68

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
INDEFERIDO

471

MARNA ABREU DIAS

014.032.423-21

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
INDEFERIDO

423

JESSICA CAROLINE LOPES
CASTRO

006814023-18

CIÊNCIAS

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado:
Especialização na área; 05 anos de experiência
profissional na área especifica do cargo comprovados;
NÃO foi entregue cursos de formação conforme
solicitado em edital; totalizando 4,5 (quatro e meio)
pontos. Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: somente 02
cursos de formação continuada com carga horária
conforme solicitado em edital; 02 anos de experiência
profissional na área especifica do cargo; Dessa forma
será mantida inalterada situação e pontuação da
candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: 01 Titulo
de mestrado, 05 cursos de formação continuada com
carga horária conforme solicitado em edital; 05 anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; O
certificado de comprovação que a candidata foi
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1284

PATRICIA NOGUEIRA
MORAES

499634573-04

2365

CLARA SOUSA COUTINHO

025.618.273-64

CIÊNCIAS

RECURSO
DEFERIDO

INGLÊS

479

3316

PNE

RECURSO
DEFERIDO

516.405.623-20

EDUCAÇÃO
FÍSICA

RECURSO
DEFERIDO

KASSANDRA SILVA SANTOS 004.265.283-95

EDUCAÇÃO
FÍSICA

RECURSO
INDEFERIDO

ILKA DE MARIA LIMA

Monitora da disciplina de Química Orgânica
Experimental com carga horária de 385 horas, NÃO
atende o pré-requisito de comprovação de
especialização. Dessa forma será mantida inalterada
situação e pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 03 cursos de formação continuada;
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 1,5
(pontos).
A candidata solicita inclusão na listagem como
candidata a vaga de PNE; Após análise de recurso, a
mesma será direcionada para a vaga destinada a
candidatos inscritos como PNE, a pontuação referente
às
documentações
apresentadas
permanecem
inalteradas.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Especialização na área de educação;
05 (cinco) anos de experiência profissional na área
especifica do cargo; 05 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
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2748

651

502

NAIZA LIMA COSTA

029110153-47

LUCIA CRISTINA ALVES DA
785.844.853-68
SILVA

GIZELLE SOUSA SILVA

FILOSOFIA

RECURSO
DEFERIDO

LÍNGUA
PORTUGUESA

RECURSO
DEFERIDO

833.258.833-20 MATEMÁTICA

RECURSO
INDEFERIDO

títulos apresentados pela candidata. Totalizando: 4,5
(quatro pontos e meio)
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Especialização na área de educação;
01 ano de experiência profissional na área especifica do
cargo; 05 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 05
(cinco pontos).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 02 (dois) anos de experiência
profissional na área especifica do cargo (comprovados
através de certidão); A carta de apresentação entregue
pela candidata, Não será aceita por não conter data de
inicio e termino de contrato de trabalho; 04 cursos de
formação continuada; declaração de especialização em
fase de conclusão (Não contabilizada).
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 03 (três
pontos).
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
títulos apresentados pela candidata que totalizaram 07
(sete) pontos.
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819

EDIEL DOS ANJOS ARAUJO

838.476.773-49

FILOSOFIA

RECURSO
INDEFERIDO

1182

DANIELLE CRISTINNE
CUNHA DINIZ

969780663-20

AEE

RECURSO
DEFERIDO

278

FRANCIGÊNIA LOIOLA
CARVALHO FERREIRA

659.690.573-04

AEE

RECURSO
DEFERIDO

1076

AFONSO WERMERSON DE
SOUSA DIAS

953.148.063-04

LÍNGUA
PORTUGUESA

RECURSO
DEFERIDO

O candidato solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. NÃO foi contabilizada a declaração
de Mestrado em virtude do aluno ainda está
matriculado/cursando. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
títulos apresentados pelo candidato que totalizaram 07
(sete) pontos.
A candidata solicita revisão da listagem de classificados
e correção do seu nome. Após analise nos documentos
comprobatórios, foi realizada a correção.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Especialização na área de educação;
05 ano de experiência profissional na área especifica do
cargo; 05 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
O candidato solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que o candidato apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Especialização na área de educação;
05 ano de experiência profissional na área especifica do
cargo; 05 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
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2333

JOÃO VICENTE MADEIRA
PEREIRA

251.086.973-68 MATEMÁTICA

RECURSO
INDEFERIDO

1518

ERIVAN GOMES FRAZÃO

405.904.293-53 MATEMÁTICA

RECURSO
DEFERIDO

1317

MARCIA ANDREA
NASCIMENTO CRUZ
SANTOS

914.670.473-68

RECURSO
DEFERIDO

FILOSOFIA

O candidato solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: 01
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 04
cursos de formação continuada. Contabilizado: 6,5 (seis
pontos e meio).
Decisão: Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação do candidato.
O candidato solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera DEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: 01
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 05
cursos de formação continuada. Decisão: deferido após
análise. Contabilizado: 07 (sete pontos).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera DEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: 01
Especialização na área de educação; 03 (três) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 02
cursos de formação continuada. Decisão: deferido após
análise. Contabilizado: 4,5 (quatro pontos e meio).
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1077

RAIMUNDA WÉLINA SOUZA
014.508.633-02
DIAS

LÍNGUA
PORTUGUESA

RECURSO
INDEFERIDO

121

TALITA NATACHA ABREU
DE SOUSA

025.450.643-78

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
DEFERIDO

237

MAYRA SILVA DE JESUS

017860173-00

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: 01
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 03
cursos de formação continuada. Contabilizado: 06 (seis
pontos).
Decisão: Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera DEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: 01
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 05
cursos de formação continuada. Decisão: deferido após
análise. Contabilizado: 07 (sete pontos).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: 01
Especialização na área de educação; 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 03
cursos de formação continuada (os demais cursos
apresentados NÃO possuíam carga horária conforme
edital). Contabilizado: 06 (seis pontos). Decisão: Dessa
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443

MARLY MAFRA AMORIM

106881023-87

MATEMÁTICA

RECURSO
INDEFERIDO

1872

FRANCINETE DE JESUS
SILVA PINHEIRO

251574423-00

ARTES

RECURSO
INDEFERIDO

184

GLEYDSON ROGÉRIO
LINHARES DOS SANTOS
COUTINHO

005.327.053-35

ARTES

RECURSO
INDEFERIDO

3331

JANIELLE OLIVEIRA

007.205.873-01

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
INDEFERIDO

forma será mantida inalterada situação e pontuação da
candidata.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: 05 (cinco)
anos de experiência profissional na área especifica do
cargo; 05 cursos de formação continuada;
Contabilizado: 05 (cinco pontos). Decisão: Dessa forma
será mantida inalterada situação e pontuação da
candidata.
A candidata solicita análise da sua documentação.
Conforme estabelecido no Edital nº 04/2018/SEMED,
no item 4.12 – O candidato deverá atender os requisitos
mínimos exigidos para o cargo pleiteado.
Ratificamos que a referida candidata apresentou
declaração de Matrícula de curso de graduação.
Inviabilizando assim, sua concorrência no processo
seletivo.
O candidato solicita análise da sua documentação.
Conforme estabelecido no Edital nº 04/2018/SEMED,
no item 4.12 – O candidato deverá atender os requisitos
mínimos exigidos para o cargo pleiteado.
Ratificamos que o referido candidato apresentou
declaração de Matrícula de curso de graduação no
IFMA. Inviabilizando assim, sua concorrência no
processo seletivo.
A candidata solicita análise da sua documentação.
Conforme estabelecido no Edital nº 04/2018/SEMED,
no item 4.12 – O candidato deverá atender os requisitos
mínimos exigidos para o cargo pleiteado.
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2018

1278

ANA LOURDES SILVA
CORREA

623.638.913-68

RITA DE CASSIA MATOS DO
774.881.641-72
NASCIMENTO

LIBRAS
LÍNGUA
PORTUGUESA
PNE

243

IZES CRISTINA SANTOS
SOEIRO

509.414.703-00

1906

GILCIMARA COSTA
FRAZÃO

019.157.613.10

LÍNGUA
PORTUGUESA

LÍNGUA
PORTUGUESA

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

Ratificamos que a referida candidata apresentou
declaração de Matrícula de curso de graduação.
Inviabilizando assim, sua permanência no processo
seletivo.
A candidata solicita correção do Sobrenome e do mês de
nascimento: 03/01/1978.
Decisão: Deferido após análise dos documentos
comprobatórios.
A candidata solicita correção da data/ano de
nascimento, solicita inclusão na listagem como
candidata a vaga de PNE. Após análise, a candidata irá
concorrer a vaga destinadas a PNE.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
títulos apresentados pela candidata que totalizaram 07
(sete) pontos
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Especialização na área de educação;
mais de 05 (cinco) anos de experiência profissional na
área especifica do cargo (contabilizados somente 05);
mais de 05 cursos de formação continuada
(contabilizados somente 05). NÃO foi contabilizado a
declaração de Mestrado, em virtude da declaração
apresentada, informar que a candidata está matricula/
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469

NIVALDO PEDRO DE
OLIVEIRA

649.312.775-49

LÍNGUA
PORTUGUESA

RECURSO
DEFERIDO

172

CAMILLA DE MARIA
COELHO SILVA

952.720.463-15

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
DEFERIDO

SANDRA MARIA
RODRIGUES LOPES

242.489.673-91

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
DEFERIDO

1759

mestranda.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
O candidato solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que o candidato apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Titulo de mestrado, 05 cursos de
formação continuada com carga horária conforme
solicitado em edital; 05 anos de experiência profissional
na área especifica do cargo; 01 especialização na área.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 10 (dez
pontos).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Especialização na área de educação;
mais de 05 (cinco) anos de experiência profissional na
área especifica do cargo (contabilizados somente 05); 05
cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 05 (cinco) anos de experiência
profissional na área especifica do cargo; 05 cursos de
formação
continuada;
Não
foi
evidenciado
comprovação documental de Especialização, portanto,
Não contabilizada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 05
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(cinco pontos).
Conforme recurso interposto pelo candidato, ficam
informadas as seguintes pontuações:
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
ITEM 1 - Mestrado na área de educação ou na área
específica de sua formação (VALENDO 03
PONTOS):
A comissão informa que o candidato NÃO apresentou
Título de Mestrado.
(Não pontuando)

1321

LUIZ DANILO LOPES SILVA

035.010.153-13

LÍNGUA
PORTUGUESA

RECURSO
INDEFERIDO

ITEM 2 - Especialização na área de educação ou na
área específica de sua formação (com carga horária
mínima de 360 horas) (VALENDO 02 PONTOS):
A comissão informa que o candidato NÃO apresentou
declaração,
certificado
ou
diploma
de
Especialização.
(Não pontuando)
ITEM 3 - Experiência na área específica do cargo Será computado 0,5 pontos por ano de experiência
considerando até 5 anos.
A comissão informa que o candidato apresentou
comprovação de experiência profissional na área
específica ao cargo, através de declaração de
instituições
de
educação:
contabilizando:
as
documentações apresentadas contabilizaram dois anos e
seis meses, computando assim: 01 ponto.
ITEM 4- Cursos de formação continuada- Será
computado 0,5 pontos por curso de no mínimo 20
horas considerando até 5 cursos.
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A comissão esclarece que o candidato apresentou 05
cursos de formação continuada de acordo com a carga
horária especifica.
Ratificamos que os demais cursos apresentados
pelo candidato, com carga horária inferior a
estabelecida no edital nº 04/2018/SEMED, não
foram contabilizados.

1005

598

ANA CLÁUDIA GOMES
VIEIRA

488.458.923-87

AEE

RECURSO
DEFERIDO

FABIOLA AUGUSTA
RIBEIRO PEREIRA

927.347.903-00

EDUCAÇÃO
INFANTIL

INDEFERIDO

Decisão: Dessa forma será mantida inalterada
situação e pontuação da candidata. Contabilizando: 3,
5 (três pontos e meio)
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: Especialização na área especifica; 05
(cinco) anos de experiência profissional na área
especifica do cargo; 01 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 05
(cinco pontos).
Informamos que de acordo com o item 9 do Edital – 9.6
- A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou
irregulares em quaisquer documentos, e/ou que não
satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital,
bem como a ausência de pré-requisito, ainda que
verificada posteriormente, eliminará o candidato do
Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os
atos, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal; e 9.11 - Verificado, a
qualquer tempo, que o candidato não atende a qualquer
dos requisitos estabelecidos neste Edital, o candidato
será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
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1477

ROSANA SILVA DE
MIRANDA

1903

2428

008.309.633-75 MATEMÁTICA

INDEFERIDO

ELIANE GOMES TAVARES

892898111-53

AEE

RECURSO
INDEFERIDO

MARLY FRANÇA NOGUEIRA

236385833-68

LIBRAS

RECURSO
DEFERIDO

Portanto a inscrição da referida candidata está
INDEFERIDA. A candidata não apresentou
documentação completa (Faltando Título de Eleitor),
pré-requisito para participar do seletivo.
Informamos que de acordo com o item 9 do Edital – 9.6
- A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou
irregulares em quaisquer documentos, e/ou que não
satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital,
bem como a ausência de pré-requisito, ainda que
verificada posteriormente, eliminará o candidato do
Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os
atos, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal; e 9.11 - Verificado, a
qualquer tempo, que o candidato não atende a qualquer
dos requisitos estabelecidos neste Edital, o candidato
será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
Portanto a inscrição da referida candidata está
INDEFERIDA. A candidata não apresentou
documentação completa (NÃO apresentou/entregou
diploma de licenciatura/graduação, no dia da
inscrição), pré-requisito para participar do seletivo.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu aos pré
– requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
títulos apresentados pela candidata que totalizaram 4,5
(quatro pontos e meio).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos,
classificação e correção do seu NOME na listagem
divulgada. A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
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590

1489

273

ELINE ROCHA TEIXEIRA
FERNANDES

698930631-91

LIBRAS

ANOS INICIAIS
MARCIO ROBERTO SILVA E
623.468.573-00
SILVA
PNE

HIRES MARIA RIBEIRO

ESPECIALISTA
EM
254684643-54
TRANSTORNO AUTISMO

RECURSO
DEFERIDO

documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Especialização na área de educação;
mais de 05 anos de experiência profissional na área
especifica do cargo (contabilizados somente 05); mais
de 05 cursos de formação continuada, (contabilizados
somente 05). Correção do nome da candidata conforme
documento de identidade.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).
A candidata solicita correção do seu NOME na listagem
divulgada. A comissão considera DEFERIDO o
recurso após análise.

RECURSO
DEFERIDO

O candidato solicita correção da data de nascimento na
listagem divulgada. A comissão considera DEFERIDO
o recurso após análise.

RECURSO
INDEFERIDO

Informamos que de acordo com o item 9 do Edital – 9.6
- A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou
irregulares em quaisquer documentos, e/ou que não
satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital,
bem como a ausência de pré-requisito, ainda que
verificada posteriormente, eliminará o candidato do
Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os
atos, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal; e 9.11 - Verificado, a
qualquer tempo, que o candidato não atende a qualquer
dos requisitos estabelecidos neste Edital, o candidato
será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
Portanto a inscrição da referida candidata está
INDEFERIDA. A candidata não apresentou
documentação completa (NÃO apresentou/entregou
diploma de pós –graduação em Educação Especial)
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487

ELIS REGINA FURTADO DA
CRUZ GUIMARAES

336.183.803-72

EDUCAÇÃO
INFANTIL

RECURSO
DEFERIDO

conforme especificado no item 4; 4.12 - O candidato
deverá atender aos requisitos mínimos exigidos para o
cargo pleiteado, de acordo com o estipulado no quadro
Descrição, Atribuição do Cargo e Requisitos Mínimos.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação A comissão considera DEFERIDO o
recurso, ressaltando que a candidata apresentou a
documentação conforme critérios de pontuação do
referido edital: 01 Especialização na área de educação;
05 ano de experiência profissional na área especifica do
cargo; 05 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 07 (sete
pontos).

