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 457/2018/SEMED, e conforme o disposto no Edital Nº 007/2018/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

1160

NOME DO CANDIDATO

CPF

CARGO/AREA

DENILSON MENDES ABREU 903.402.563-20 MOTORISTA B

RESULTADO DA
ANÁLISE DO
RECURSO

RECURSO
DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
O candidato solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue no dia da inscrição.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
considerando análise da documentação, foram
confirmados que o candidato apresentou os seguintes
documentos para contabilização dos pontos: 02 cursos
de formação continuada (validados com carga horária
específica);
Cópias
da
Carteira
profissional
comprovando
experiência
no
cargo/função
correspondente ao período de 05 anos (validados);
Decisão: deferido a recontagem da pontuação após
análise. Contabilizado: 3,5 (três pontos e meio).
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96

145

599

ANTONIO RIBEIRO GARCÊS 774.990.933-87

FLAVIANA ROCHA DA SILVA 011.945.083-67

JEFFERSON FREITAS DE
OLIVEIRA

MOTORISTA B

RECURSO
DEFERIDO

MOTORISTA B

RECURSO
DEFERIDO

292.530.803-10 MOTORISTA B

RECURSO
INDEFERIDO

O candidato solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue no dia da inscrição.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
considerando a análise da documentação, foram
confirmados que o candidato apresentou os seguintes
documentos para contabilização dos pontos: 03 cursos
de formação continuada (validados com carga horária
especifica);
Xerox
da
Carteira
profissional
comprovando
experiência
no
cargo/função
correspondente ao período de 07 anos e 03 meses
(validados somente os sete anos);
Decisão: deferido a recontagem da pontuação após
análise. Contabilizado: 5,0 (cinco).
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios do referido edital: 04 (quatro) cursos
de formação continuada validados com carga horária e
dentro da área específica ao cargo pretendido.
Ressaltamos que NÃO foram apresentados contratos de
tempo de serviço especificando inicio e término, nem
documentos que comprovassem a experiência
profissional da requerente.
Decisão: deferido a recontagem da pontuação após
analise para os cursos de formação continuada.
Contabilizado: 2,0 (dois pontos).
O candidato 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 007/2018/SEMED. O
candidato apresentou documentação conforme critérios
do edital que comprovam a experiência profissional de
07 (sete) anos, os cursos de qualificação profissional
apresentados não correspondiam a área especifica ao
cargo pretendido (não sendo validados).
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896

67

RAIMUNDO NONATO
CARVALHO DOS SANTOS

JOÃO CARLOS SILVA
FILHO

011.742.493-58

MOTORISTA D

004.802.893.28

PROFESSOR
GEOGRAFIA

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

Decisão: INDEFERIDO Dessa forma será mantida
inalterada pontuação do candidato.
O candidato solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue e inclusão na listagem de PNE,
considerando que sua inscrição foi para as vagas
destinadas a Pessoa com Necessidades Especiais.
A comissão considera DEFERIDO o recurso após
análise, sendo o mesmo alterado e direcionado para a
vaga destinada a candidatos inscritos como PNE. No
que tange a análise da pontuação, permanecerá
inalterada considerando que a documentação entregue
no ato da inscrição corresponde a pontuação
especificada na Listagem do Resultado Preliminar
ratificamos
que
foram
entregue
documentos
comprovando 01 ano de experiência profissional na área
do cargo pretendido; 02 cursos de formação continuada
de acordo com especificado no referido Edital.
Decisão: deferido após análise para as vagas destinadas
aos candidatos PNE. Pontuação permanecerá a mesma.
O candidato solicita revisão do processo classificatório e
análise de pontuação. A comissão considera
DEFERIDO o recurso por considerar que a classificação
seguirá os requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do
Edital 007/2018/SEMED. Dessa forma será revisada a
classificação de todos os candidatos considerando os
critérios estabelecidos no edital: maior pontuação por
experiência, maior pontuação por curso de formação
continuada (especifico na área d cargo pleiteado); maior
idade. A pontuação do candidato permanece inalterada.
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51

925

353

ANTONIO EVANDRO ARAUJO 288.411.313-49
TORRES

MICHELA CHRISTINE SILVA 452.370.423-68
GALVÃO

MÁRCIO HILÁRIO DOS
SANTOS DA SILVA

837.999.233-49

PROFESSOR
GEOGRAFIA

PROFESSOR
GEOGRAFIA

PROFESSOR
GEOGRAFIA

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

O candidato solicita inclusão de seu nome na listagem
de PNE, considerando que sua inscrição foi para as
vagas reservada a Pessoa com Necessidades Especiais.
A comissão considera DEFERIDO o recurso para as
vagas destinadas a PNE. A pontuação permanecerá
inalterada considerando a documentação entregue no ato
da inscrição, corresponde a pontuação especificada na
Listagem do Resultado Preliminar.
Decisão: deferido após análise para as vagas destinadas
a PNE. Pontuação permanecerá a mesma.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios do edital: 05 (cinco) anos de
experiência profissional na área específica do cargo; 05
cursos de formação continuada, (sendo validados
somente 04 conforme edital supracitado)
Decisão: Deferido após análise. Contabilizado: 5,0
(cinco) pontos.
O candidato solicita revisão do processo classificatório e
da pontuação. A comissão considera DEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguirá os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/SEMED. Dessa forma será revisada a
classificação de todos os candidatos considerando os
critérios estabelecidos no edital: maior pontuação por
experiência, maior pontuação por curso de formação
continuada (especifico na área d cargo pleiteado); maior
idade. Após análise foi comprovado a entrega dos
seguintes documentos: 01 Especialização na área de
educação; 02 (dois) anos de experiência profissional na
área especifica do cargo; 05 cursos de formação
continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 4,5
(quatro pontos e meio).
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985

93

KADJA RÉGIA SILVA LIMA

878.266.663-68

MARIA DE JESUS CARDOSO
039.164.408-45
PINHEIRO

PROFESSOR
GEOGRAFIA

RECURSO
DEFERIDO

PROFESSOR
GEOGRAFIA

RECURSO
DEFERIDO

A candidata solicita revisão do processo classificatório e
da pontuação. A comissão considera DEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguirá os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/SEMED. Dessa forma será revisada a
classificação de todos os candidatos considerando os
critérios estabelecidos no edital: maior pontuação por
experiência, maior pontuação por curso de formação
continuada (especifico na área do cargo pleiteado), maior
idade. Após análise foi comprovado a entrega dos
seguintes documentos: Título de Mestre na área de
educação; 05 (cinco) anos de experiência profissional na
área especifica do cargo; 03 cursos de formação
continuada, (validados somente 04 conforme edital).
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 6,0 (seis)
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 do referido edital: 01 Especialização
na área de educação; 03 (três) anos de experiência
profissional na área especifica do cargo; 02 cursos de
formação continuada especifica. Decisão: deferido após
análise. Contabilizado: 3,5 (três pontos e meio).
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911

MARLETE PEREIRA DOS
SANTOS ALMEIDA

851

MARIA DÁRIA DO
NASCIMENTO

744

KETYSA MARIA
NASCIMENTO SOUSA

616.149.473-68

428.386.063-87

650.311.643-87

MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

RECURSO
DEFERIDO

A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios do referido edital: 02 (dois) anos de
experiência profissional na área especifica do cargo; 01
cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 1,5 (um
pontos e meio).

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita revisão da recontagem dos pontos
da documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso. A
documentação entregue foi contabilizada de acordo com
o especificado: 01 (um) cursos de formação continuada
na área especifica do cargo (contabilizado 0,5 ponto); a
documentação apresentada para comprovação de
experiência profissional, consta inicio de contratação em
junho de 2018 o que corresponde a somente 03 meses
de experiência na área. Dessa forma será mantida
inalterada situação e pontuação da candidata.

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
004/2018/ SEMED. A documentação entregue foi
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562

JODSON HENRIQUE LOPES
MARTINS

638.656.293-34

MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

735

JERSILENE SILVA RABELO 638.632.433-15 MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

797

HELLRYSSON HENRIQUE
AZEVEDO BUSSON

46

GABRIEL CARVALHO DOS
SANTOS

058.741.383-23 MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR
607.128.813-44

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

contabilizado de acordo com o especificado: 01 (um)
curso de formação continuada na área especifica ao
cargo pretendido, NÃO foi apresentado contrato de
Trabalho que comprove experiência profissional na
área. Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
O candidato 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 do candidato (de 1997 para
1979).
Decisão: deferido após análise. Ressaltamos que a
pontuação do candidato permanecerá inalterada.
A candidata solicita revisão da recontagem dos pontos
da documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso. A
documentação entregue foi contabilizada de acordo com
o especificado: 01 (um) cursos de formação continuada
na área especifica do cargo (contabilizado somente 0,5
ponto); NÃO foi apresentado documentação que
comprove experiência profissional. Dessa forma será
mantida inalterada situação e pontuação da candidata.
O candidato solicita correção do nome na listagem
Preliminar. A comissão considera DEFERIDO o
recurso e prosseguirá com a correção do nome do
candidato conforme documento de identidade
apresentado:
HELLRYSSON
HENRIQUE
AZEVEDO BUSSON. A pontuação do candidato
permanecerá inalterada.
O candidato solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que o candidato apresentou a documentação
conforme critérios do referido edital: 01 cursos de
formação continuada. Não foram apresentados
documentos comprobatórios de experiência profissional
na área. Decisão: deferido após análise. Contabilizado:
0,5 (meio pontos).
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1325

455

523

037

ELANE GOMES ARAUJO

036.356.163-38

MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

MONITOR DE
TRANSPORTE
ELIZANGELA GARDENIA 814.442.223-68
ESCOLAR
MEIRELES GALVÃO

IDALÉA LETÍCIA DOS
SANTOS ROCHA

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

MONITOR DE

052.302.793-11 TRANSPORTE
ESCOLAR

MONITOR DE
ILMA CLAUDIA OLIVEIRA
753.533.693-00 TRANSPORTE
FERREIRA
ESCOLAR

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios do referido edital: comprovação de
09 anos e 06 meses de experiência profissional na área.
Não foram apresentados cursos de formação continuada
na área específica ao cargo pleiteado.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 4,5
(quatro pontos e meio).
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:
comprovação de 02 anos de experiência profissional na
área; 01 curso de formação continuada na área
específica.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 1,5 (um
pontos e meio).
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação:
01 curso de formação continuada na área específica.
Não foram apresentados documentos comprobatórios de
experiência profissional.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 0,5
(meio ponto).
A candidata solicita inclusão de seu nome na listagem
de PNE, considerando que sua inscrição foi para as
vagas reservada a Pessoa com Necessidades Especiais.
A comissão considera DEFERIDO o recurso
providenciando a correção e destinação para as vagas
PNE.
A
pontuação
permanecerá
inalterada
considerando que a documentação entregue no ato da
inscrição corresponde a pontuação especificada na
Listagem do Resultado Preliminar.
Decisão: deferido após análise para as vagas destinadas
a PNE. Pontuação permanecerá a mesma.

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

MONITOR DE

712

AMANDA NEVES SOUZA 604.183.073-93 TRANSPORTE
ESCOLAR

RECURSO
INDEFERIDO

MONITOR DE

214

ALUIZIO PENHA SILVA

032.940.853-46 TRANSPORTE
ESCOLAR

RECURSO
INDEFERIDO

MONITOR DE

878

ALINE SILVA DA COSTA 751.871.323-34 TRANSPORTE
ESCOLAR

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita revisão da contagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso. A
documentação entregue foi contabilizada de acordo com
o especificado: 01 (um) cursos de formação continuada
na área especifica do cargo (contabilizando 0,5 ponto);
NÃO foi apresentado documentação que comprove
experiência profissional. Dessa forma será mantida
inalterada situação e pontuação da candidata.
O candidato solicita revisão da contagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso. A
documentação entregue foi contabilizada de acordo com
o especificado: 02 (dois) cursos de formação continuada
na área especifica do cargo (contabilizando 1,0 ponto);
a documentação apresentada para comprovação de
experiência profissional, consta inicio de contratação em
junho de 2018 e termino em dezembro de 2018 o que
corresponde a 06 meses de experiência na área. As
demais documentações não identificam período de
início e término do contrato. Dessa forma será mantida
inalterada situação e pontuação do candidato.
A candidata solicita revisão da recontagem dos pontos
da documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso. A
documentação entregue foi contabilizada de acordo com
o especificado: 01 (um) cursos de formação continuada
na área especifica do cargo (contabilizando 0,5 ponto);
os demais certificados dos cursos apresentados não
correspondem a área especifica como está estabelecido
no Edital nº 07/2018. NÃO foi apresentada
documentação que comprove experiência profissional
na área específica. Dessa forma será mantida inalterada
situação e pontuação da candidata.
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800

019

ANDRESSA ROSANE
MELQUIADES

013.067.783-36

MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

RECURSO
DEFERIDO

MONITOR DE

CÂNDIDO GOMES AMORIM 051.361.613-61 TRANSPORTE
NETO
ESCOLAR

844

CLÁUDIA MICHELLE
FERREIRA DOS SANTOS
MARQUES

1120

CHARLEANE DE JESUS DA
COSTA

031.534.703-16

068.113.733-93

RECURSO
INDEFERIDO

MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

RECURSO
INDEFERIDO

MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a documentação
conforme critérios do edital: 03 cursos de formação
continuada na área do cargo pretendido.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 1,5 (um
ponto e meio).
O candidato 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
007/2018/SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada: 02 cursos de formação continuada
específico na área do cargo pretendido. Dessa forma
será mantida inalterada situação e pontuação do
candidato.
A candidata solicita revisão da contagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso. Não
foram apresentados documentos comprobatórios de
experiência profissional e formação continuada. Dessa
forma será mantida inalterada situação e pontuação do
candidato.
A candidata solicita revisão da contagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso. A
documentação entregue foi contabilizada de acordo com
o especificado: 01 (um) cursos de formação continuada
na área especifica do cargo (contabilizando 0,5 ponto).
NÃO foi apresentada documentação que comprove
experiência profissional na área específica. Dessa forma
será mantida inalterada situação e pontuação da
candidata.
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1133

54

75

SUENIA BIANCA PEREIRA
DE ARAÚJO

SILVANA HELENA
MARQUES BARROS

940.849.123-87

ESPECIALISTA

RECURSO
DEFERIDO

303. -68

ESPECIALISTA

RECURSO
DEFERIDO

ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

JOSIANE GOMES PROTÁZIO 606.260951.513.9
43-80

A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso, a
candidata apresentou documentação conforme
critérios de pontuação do referido edital: 05 (cinco)
anos de experiência profissional na área específica do
cargo (foram contabilizados somente os 04 anos
conforme exige edital nº 07/2018); 05 cursos de
formação continuada na área específica do cargo
(foram contabilizados somente os 04 conforme
determina edital nº 07/2018).
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 4,0
(quatro 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;
04 (quatro) anos de experiência profissional na área
específica do cargo; 05 cursos de formação
continuada na área específica do cargo (foram
contabilizados somente os 04 conforme determina
edital nº 07/2018).
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 5,0
(cinco pontos).
A candidata solicita revisão da contagem dos pontos
da documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso. A
documentação entregue foi contabilizada de acordo
com o especificado: 04 (quatro) cursos de formação
continuada
na área especifica do cargo
(contabilizando 2,0 ponto); 04 (quatro) cursos de
formação continuada
validados. NÃO foi
apresentada documentação que comprove mais de
uma especialização. Dessa forma será mantida
inalterada situação e pontuação da candidata.
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79

PETRONILHA MORAIS
MOREIRA PEREIRA

850

LINDALVA SILVA
CORREA

ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

529.372.083-04 ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

956.313.563-68

A candidata solicita revisão da pontuação e do
processo classificatório. A comissão considera
INDEFERIDO o recurso por considerar que a
classificação seguiu os requisitos exigidos no item 6,
6.1 e 6.2 do Edital 007/2018/
SEMED.
A
documentação entregue foi contabilizada de acordo
com o especificado: Especialização na área de
educação, contabilizando 01 (um) ponto ; 05 cursos
de formação continuada na área, a documentação
para comprovação da experiência profissional, não
específica o período de término e/ou continuação da
atuação no cargo pretendido. As xerox da carteira de
trabalho apresentam data de admissão: 01 de julho de
2009. Não foram contabilizados pontos de
experiência profissional na área especifica do cargo
em virtude de ausência de informação.
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão da pontuação. A
comissão considera INDEFERIDO o recurso.
A documentação entregue foi contabilizada de acordo
com o especificado: Especialização na área de
educação, contabilizando 01 (um) ponto; 04 (quatro)
cursos de formação continuada na área contabilizando
2,0 (dois) pontos. Não foram contabilizados pontos de
experiência profissional, pois a declaração
apresentada NÃO é na área especifica do cargo.
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata.
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RECURSO
DEFERIDO

1252

ZENITA SILVA SALES

374.594.303-15 ESPECIALISTA

821

ROSELIA JOSÉ MAIA
RIBEIRO

508.712.423-30 ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

967

JOANA MARIA SOARES
DA SILVA

493.645.453-20

RECURSO
INDEFERIDO

788

ALCYLENE DUTRA
PACHECO LIMA

963.925.683-87

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

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;
04 (quatro) anos de experiência profissional na área
específica do cargo; 05 cursos de formação
continuada na área específica do cargo (foram
contabilizados somente os 04 conforme determina
edital nº 07/2018).
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 5,0
(cinco pontos).
A candidata solicita revisão da pontuação e do
processo classificatório. A comissão considera
INDEFERIDO o recurso por considerar que a
classificação seguiu os requisitos exigidos no item 6,
6.1 e 6.2 do Edital 007/2018/SEMED. A
documentação entregue foi contabilizada de acordo
com o especificado: Especialização na área de
Educação; 01 (um) anos e nove meses de experiência
profissional na área especifica do cargo; 04 cursos de
formação continuada.
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata. Totalizando 3,5 (três pontos
e meio).
A candidata solicita revisão do processo
classificatório e pontuação. A comissão considera
INDEFERIDO o recurso por considerar que a
classificação seguiu os 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 do processo classificatório
e pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por NÃO atender ao requisito mínimo
estabelecido no Edital nº 07/2018/SEMED “item 4.12:
O candidato deverá atender aos requisitos mínimos
exigidos para o Cargo pleiteado, de acordo com a
tabela de Descrição dos Cargos. Sendo assim,
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355

MARILDA FAUSTINO DE
ANDRADE RIBEIRO

358

MARIA JOSÉ DO
NASCIMENTO BASTOS
PINHEIRO

819.266.503-87 ESPECIALISTA

RECURSO
DEFERIDO

NUBIA AIRES CUTRIM
DOS SANTOS

998.299.324-00 ESPECIALISTA

RECURSO
DEFERIDO

540

033.022.093-47

ESPECIALISTA

RECURSO
DEFERIDO

ratificamos que a candidata não apresentou
especialização
em
Supervisão
Pedagógica/
Coordenação.
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: 04 (quatro) anos de experiência
profissional na área específica do cargo; 04 cursos de
formação continuada na área específica do cargo. De
acordo com os requisitos exigidos no Edital n°
07/2018/SEMED, a Especialização em Supervisão
Pedagógica será pré-requisito mínimo, não sendo
contabilizados para fins de pontuações.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 4,0
(quatro 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;
04 (quatro) anos de experiência profissional na área
específica do cargo; 05 cursos de formação
continuada na área específica do cargo (foram
contabilizados somente os 04 conforme determina
edital nº 07/2018).
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 5,0
(cinco 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; 04 (quatro) anos de experiência
profissional na área específica do cargo; 05 cursos de
formação continuada na área específica do cargo
(foram contabilizados somente os 04 conforme
determina edital nº 07/2018). Decisão: deferido após
análise. Contabilizado: 5,0 (cinco pontos).

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

441

1049

849

261

JEANNE LOPES DIAS
PIRES

MARIA EUNICE ESTEVAM
DA SILVA

MARCIA REGINA
MARQUES
DINIZ

MARIA DO ROSÁRIO
RIBEIRO RODRIGUES

941.552.593-20 ESPECIALISTA

476.664.553-72

ESPECIALISTA

832.202.323-53 ESPECIALISTA

257.662.013-20 ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida inalterada
a pontuação. De acordo com Edital, não serão aceitas
novas documentações fora do período de inscrição.
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
007/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida inalterada
a pontuação. De acordo com Edital, a especialização em
Supervisão Pedagógica/Coordenação, será pré-requisito
mínimo, não sendo contabilizados para pontuações.
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: 01
(um) ano de experiência profissional na área especifica
do cargo; 04 cursos de formação continuada. O curso de
Especialização apresentado na área de Supervisão
Pedagógica é requisito mínimo exigido pelo Edital que
rege o certame.
Decisão: deferido após análise.
Contabilizado: 2,5 (dois e meio 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 04
(quatro) anos de experiência profissional na área
específica do cargo; 05 cursos de formação continuada
na área específica do cargo (foram contabilizados
somente os 04 conforme determina edital nº 07/2018).
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 5,0
(cinco pontos).
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285

344

565

90

NAZARÉ PORTILHO AMARAL
760.023.903-59
CASTRO
ESPECIALISTA

JOSÉ RIBAMAR MORAES
SILVA

011.153.723-00

ESPECIALISTA

FABIANA CARLA CARNEIRO
638.565.063-49
DE MORAES
ESPECIALISTA

FERNANDO FRAZÃO
PEREIRA

716.645.053-34

ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida inalterada
a pontuação. De acordo com Edital, a certificação
Especialização em Supervisão Escolar, será requisito
mínimo, não sendo contabilizados para pontuações no
cargo pretendido.
O candidato solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por NÃO atender ao requisito mínimo
estabelecido no Edital nº 07/2018 “item 4.12: O
candidato deverá atender aos requisitos mínimos exigidos
para o Cargo pleiteado”, de acordo com a tabela de
Descrição dos Cargos contidos no referido Edital. Sendo
assim, ratificamos que o candidato não apresentou
especialização em Supervisão Pedagógica e/ou
Coordenação Pedagógico.
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 04 (quatro)
anos de experiência profissional na área específica do
cargo; 05 cursos de formação continuada na área
específica do cargo (foram contabilizados somente os 04
conforme determina edital nº 07/2018).
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 5,0 (cinco
pontos).
O candidato solicita revisão da contagem de pontos e
classificação no certame.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que o candidato apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital:
Especialização na área de educação; 03 (três) anos de
experiência profissional na área específica do cargo; 05
cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 4,5
(quatro pontos e meio).
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681

MARINEIDE PAIVA GOMES

217

ELIENE RIBEIRO BRITO
CUTRIM

476.123.203-04 ESPECIALISTA

91

MARIA SILVANIA MAIA
BARRETO

489.710.304-53

770

238.623.003-15

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

MARIA DO PERPÉTUO
437.883.783-87 ESPECIALISTA
SOCORRO CAMPOS MENDES

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por NÃO atender ao requisito mínimo
estabelecido no Edital nº 07/2018 “item 4.12: O
candidato deverá atender aos requisitos mínimos exigidos
para o Cargo pleiteado”, de acordo com a tabela de
Descrição dos Cargos contidos no referido Edital. Sendo
assim, ratificamos que o candidato não apresentou
Diploma/Certidão/Declaração
de
Graduação
em
Pedagogia.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação no certame.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que o candidato apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital: 02
(dois) anos de experiência profissional na área específica
do cargo; 04 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 3,0 (três
pontos).
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação e correção da data de nascimento de 1968 para
1966 (atendido). A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por NÃO atender ao requisito mínimo
estabelecido no Edital nº 07/2018 “item 4.12: A
candidata deverá atender aos requisitos mínimos exigidos
para o Cargo pleiteado”, de acordo com a tabela de
Descrição dos Cargos contidos no referido Edital. Sendo
assim, ratificamos que o candidato não apresentou
Diploma/Certidão/Declaração
de
Graduação
em
Pedagogia.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação no certame.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que o candidato apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital: 01
(um) anos de experiência profissional na área específica
do cargo; 04 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 3,0 (três
pontos).
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471

1478

VANDA LUCIA SANTOS
MACHADO DE MARIA

003.329.343-06 ESPECIALISTA

RECURSO
DEFERIDO

MARIA DO CARMO
080.418.733-91 ESPECIALISTA
RAMALHO LEITE DE SOUZA

RECURSO
DEFERIDO

126

ANNA KARINE DE CASTRO
NEVES MATOS

008.390.033-07 ESPECIALISTA

622

LILIANE OLIVEIRA SILVA

004.802.953-01 ESPECIALISTA

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO

A candidata solicita correção do número correspondente
ao CPF, da data de nascimento e revisão da contagem de
pontos no certame.
A comissão considera DEFERIDO o recurso, as datas
serão corrigidas. Vale ressaltando que a candidata Não
apresentou documentação que comprove experiência
profissional no Cargo Pretendido de Supervisão
Pedagógica. Sendo assim, será mantida inalterada a
pontuação da referida candidata.
Correção: CPF: 003.329.343-06
Data de Nascimento: 28/05/1981
A candidata solicita inclusão na listagem de inscritos
considerando que realizou inscrição e entregou toda
documentação conforme exigido em Edital do Processo
Seletivo. Solicita revisão do processo classificatório,
inclusão na listagem 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; 04 anos e meio de
experiência profissional na área especifica do cargo
(comprovados com declaração e comprovante de
declaração de imposto de renda de 2013 a 2017); 04
cursos de formação continuada. Inscrição realizada em
28 de agosto de 2018, nº 1478.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 5,0
pontos (cinco)
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a seguinte
documentação: 02 (dois) cursos de formação continuada
específicos na área pleiteada.
NÃO foram apresentados documentos comprobatórios
de experiência profissional e outras especializações.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 1,0
pontos (um)
A candidata solicita correção da data de nascimento,
considerando critério de desempate e recontagem dos
pontos da documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
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DEFERIDO

726

SEPHORA SANTANA SOUZA 002.301.253-60 ESPECIALISTA

RECURSO
DEFERIDO

18

GISALBA SOUSA
CANTANHEDE

970.146.803-15 ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

234

VANESSA RIBEIRO SOARES
MAGALHÃES

023.558.633-18 ESPECIALISTA

RECURSO
DEFERIDO

ressaltando que a candidata apresentou a seguinte
documentação: 04 (quatro) cursos de formação
continuada específicos na área pleiteada; especialização
em mais de uma área do conhecimento educacional.
NÃO foram apresentados documentos comprobatórios
de experiência profissional. Decisão: deferido após
análise. Contabilizado: 3,0 pontos (três).
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a seguinte
documentação: mais de 04 (quatro) cursos de formação
continuada específicos na área pleiteada (contabilizados
somente 04, conforme estabelecido em Edital);
validados 03 (três) anos de experiência profissional
específico ao cargo pleiteado.
NÃO foram apresentados documentos comprobatórios
de outras especializações na área de educação.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 3,5 (três
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
requisitos exigidos do Edital 007/2018/ SEMED. NÃO
foram apresentados documentos comprobatórios de
experiência profissional na área especifica ao cargo
pleiteado. Dessa forma será mantida inalterada a
pontuação considerando a documentação e títulos
apresentados da candidata.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a seguinte
documentação: 04 (quatro) cursos de formação
continuada específicos na área pleiteada; 01 ano e dez
meses de experiência profissional específico ao cargo
pleiteado. NÃO foram apresentados documentos
comprobatórios de outras especializações na área de
educação.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 2,5 (dois
pontos e meio).
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292

NARA LETÍCIA RIBEIRO DA
011.203.033-54 ESPECIALISTA
SILVA COSTA

RECURSO
DEFERIDO

384

ELIZABETH VIRGINIA
FRANÇA SILVA

444.703.393-34 ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

01

AZULINA CORREA SILVA

238.366.283-68 ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

150

MARIA QUITÉRIA MARTINS
271.469.103-00 ESPECIALISTA
MINEIRO

RECURSO
INDEFERIDO

O candidato solicita revisão da contagem de pontos e
classificação no certame.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que o candidato apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital: 02
Especialização na área de educação; 04 (quatro) anos de
experiência profissional na área específica do cargo; 04
cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 5,0
(cinco).
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por NÃO atender ao requisito mínimo
estabelecido no Edital nº 07/2018 “item 4.12: O
candidato deverá atender aos requisitos mínimos
exigidos para o Cargo pleiteado”, de acordo com a tabela
de Descrição dos Cargos contidos no referido Edital.
Sendo assim, ratificamos que a candidata não apresentou
Diploma/Certidão/Declaração de Pós-Graduação em
Supervisão/Coordenação Pedagógica.
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a seguinte
documentação: mais de 04 (quatro) cursos de formação
continuada específicos na área pleiteada (contabilizados
somente 04, conforme estabelecido em Edital);
NÃO foram apresentados documentos comprobatórios
de outras especializações na área de educação; NÃO
foram apresentados documentos comprobatórios de
experiência profissional na área pleiteada.
Decisão: indeferido após análise. Contabilizado: 2,0
(dois pontos).
A candidata solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso,
ressaltando que a candidata apresentou a seguinte
documentação: mais de 04 (quatro) cursos de formação
continuada específicos na área pleiteada (contabilizados
somente 04, conforme estabelecido em Edital);
NÃO foram apresentados documentos comprobatórios
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08

WOSTON JOSÉ DE RIBAMAR
646.685.923-15 ESPECIALISTA
VELOSO LEMOS

RECURSO
INDEFERIDO

493

OLGARETE FERREIRA
SANTOS

408.943.983-34 ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

657

KEZIA LOURDES ARAÚJO
FONSECA

020.882.303-43 ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

de outras especializações na área de educação; NÃO
foram apresentados documentos comprobatórios de
experiência profissional na área pleiteada.
Decisão: indeferido após análise. Contabilizado: 2,0
(dois pontos).
O candidato solicita recontagem dos pontos da
documentação entregue.
A comissão considera INDEFERIDO o recurso,
ressaltando que o candidato apresentou a seguinte
documentação: 02 (dois) cursos de formação continuada
específicos na área pleiteada; NÃO foram apresentados
documentos comprobatórios de outras especializações
na área de educação; NÃO foram apresentados
documentos comprobatórios de experiência profissional
específico na área pleiteada com data de início e término
do contrato de trabalho.
Decisão: indeferido após análise. Contabilizado: 1,0
(um ponto). Sendo assim, a pontuação continuará
inalterada.
A candidata solicita revisão da pontuação e do processo
classificatório. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/SEMED. A documentação entregue foi
contabilizada de acordo com o especificado: 02 (dois)
cursos de formação continuada específicos na área; 02
anos de experiência profissional na área especifica do
cargo pleiteado.
Dessa forma será mantida inalterada situação e
pontuação da candidata. Totalizando 2,0 (dois) pontos.
Não serão fornecidos ao candidato documentos
comprobatórios de classificação tais como: certidões,
certificados, atestados e notas do Processo de Seleção
Pública, valendo para esse fim, a Homologação
publicada pelo Município.
A candidata solicita revisão da pontuação. A comissão
considera INDEFERIDO o recurso por considerar que
a classificação seguiu os requisitos exigidos no item 6,
6.1 e 6.2 do Edital 007/2018/SEMED. A candidata
NÃO apresentou documentação comprobatória de
cursos de formação continuada, experiência profissional
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822

ANDERSON VERAS ASEVEDO 020.989.583-57 ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

674

MARILIA COSTA MENDONÇA 043.253.223-45 ESPECIALISTA

RECURSO
INDEFERIDO

1392

137

DEIVISSON DE ALMEIDA
ARAUJO

029.881.163-42

ELZILENE MAGNA SÁ COSTA 137.589.183-91

ADI
VAGA PNE

RECURSO
INDEFERIDO

ADI

RECURSO
DEFERIDO

e outras especializações.
Dessa forma será mantida inalterada a situação e
pontuação da referida candidata.
O candidato solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação. De acordo com Edital, a
especialização em Supervisão Escolar, será requisito
mínimo, não sendo contabilizados para pontuações.
Foram contabilizados pontuação nos 04 (quatro) cursos
de formação continuada apresentados pelo candidato e
nos 04 (quatro) anos de experiência profissional de
acordo com exigido no Edital. Totalizando: 4,0 (quatro)
pontos.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação. De acordo com Edital, a
Especialização em Supervisão Pedagógica, será
requisito mínimo, não sendo contabilizados para fins de
pontuações. Foram contabilizados pontuação nos 04
(quatro) cursos de formação continuada apresentados
pela candidata e
01 (um) anos de experiência
profissional específico na área pleiteada de acordo com
exigido no Edital. Totalizando: 2,5 (dois pontos e meio).
O candidato solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso, ratifica que o curso de formação continuada
apresentado pelo candidato com carga horária de 417
horas, Não é modular, não sendo fracionado para fins
de pontuação.
Dessa forma será mantida inalterada a pontuação
considerando a documentação e títulos apresentados.
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação no certame.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que o candidato apresentou a documentação
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1188

JOSIMARY CARVALHO
NUNES

968.198.393-91

ADI

705

JOSIMEURE SILVA DA SILVA
621.197.103-68
SOARES

ADI

391

JOELMA NATIVIDADE SÁ DA
354947783-04
CONCEIÇÃO

ADI

RECURSO
DEFERIDO

212

ROBERTA CRISTINA SANTOS
810.178.713-53
DE OLIVEIRA

ADI

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
INDEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

conforme critérios de pontuação do referido edital: 09
(nove) anos de experiência profissional na área
específica do cargo; 04 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 7,0
(sete) pontos.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
títulos apresentados 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: 04
(quatro) anos de experiência profissional na área
específica do cargo; 10 cursos de formação continuada.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 7,0
(sete) pontos.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera DEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. Esclarece que dos 10 cursos de
formação continuada apresentados pela candidata, 01
estava em duplicidade (sendo 02 cópias iguais), sendo
validados somente 09 cursos de formação continuada e
experiência profissional 06 anos e 09 meses. Decisão:
deferido após análise. Contabilizado: 7,5 (sete pontos)
pontos.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera DEFERIDO sendo
validados 10 cursos de formação continuada e 10 anos
de experiência profissional na área pleiteada. Decisão:
deferido após análise. Contabilizado: 10 (dez) pontos.

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

181

1134

MADALENA PEREIRA DE
JESUS

ALESSANDRA DOS SANTOS
MACHADO MOURA

022.691.893-51

837.434.563-20

ADI

ADI

RECURSO
DEFERIDO

RECURSO
DEFERIDO

731

ROSELENE DE JESUS
FONSECA SANTOS

408.131.003-30

ADI

RECURSO
INDEFERIDO

05

TERESINHA MARIA COSTA
OLIVEIRA

150.014.903-91

ADI

RECURSO
INDEFERIDO

MARIA SANTANA CORDEIRO
474.686.883-20
PENHA

ADI

RECURSO
DEFERIDO

392

A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação no certame.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que o candidato apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital.
Dessa forma será mantida inalterada a pontuação
considerando a documentação e títulos apresentados
pela candidata na qual atingiu 10 (dez).
A candidata solicita revisão da contagem de pontos e
classificação no certame.
A comissão considera DEFERIDO o recurso,
ressaltando que o candidato apresentou a documentação
conforme critérios de pontuação do referido edital.
Dessa forma será mantida inalterada a pontuação
considerando a documentação e títulos apresentados
pela candidata na qual atingiu 10 (dez) pontos.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação considerando a documentação e
títulos apresentados da candidata.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. Dessa forma será mantida
inalterada a pontuação. De acordo com Edital, não serão
aceitas novas documentações fora do período de
inscrição;
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera DEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. Sendo validados 08 cursos de
formação continuada e 02 (dois) anos de experiência
profissional na área. Decisão: deferido após análise.
Contabilizado: 5,0 (cinco) pontos.
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163

MARCIA CRISTINA
FERREIRA DA MAGELA
BARROS

893.247.143-68

ADI

RECURSO
INDEFERIDO

187

SANDRA RAQUEL SILVA
SANTOS

005.012.273-85

ADI

RECURSO
INDEFERIDO

826

SANDRA RÉGINA SILVA
SANTOS

005.012.603-23

ADI

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. De acordo com exigido no certame,
os cursos de formação continuada devem possuir carga
horária mínima de 20 horas, os cursos apresentados pela
candidata com carga horaria menor que o estipulado não
foram aceitos. Dessa forma será mantida inalterada a
pontuação.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. De acordo com exigido no certame,
para investidura no cargo pleiteado, não será necessário
graduação e pós- graduação, não sendo contabilizado
portanto como critérios para pontuação. Dessa forma
será mantida inalterada a pontuação da candidata.
A candidata solicita revisão do processo classificatório e
pontuação. A comissão considera INDEFERIDO o
recurso por considerar que a classificação seguiu os
requisitos exigidos no item 6, 6.1 e 6.2 do Edital
007/2018/ SEMED. De acordo com exigido no certame,
para investidura no cargo pleiteado, não será necessário
graduação e pós- graduação, não sendo contabilizado
portanto como critérios para pontuação . Dessa forma
será mantida inalterada a pontuação da candidata.
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578

WELISSON GOMES

043.194.483-08

ADI

RECURSO
DEFERIDO

O candidato solicita correção da pontuação e correção
do cargo no qual foi inscrito, considerando que a opção
do cargo pretendido foi para a vaga de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil. Sendo assim, o mesmo
solicita inclusão na listagem; solicita revisão da
pontuação referente à documentação apresentada para o
referido cargo. Após análise de recurso, contatou-se que
o erro na identificação do cargo pretendido, sendo o
mesmo alterado conforme ficha de inscrição. A
comissão considera DEFERIDO o recurso, ressaltando
que o candidato apresentou a seguinte documentação:
04 cursos de formação continuada na área; Não foram
apresentados pelo candidato documentação que
comprovasse experiência profissional na área.
Decisão: deferido após análise. Contabilizado: 2,0
(dois) pontos.

