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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 
DA PROVA DE TÍTULOS – 2ª PARTE 

 
 

RECURSOS DEFERIDOS 
 

RECURSO  
Candidato (a) Adriana Meneses de Sa Araújo 
Cargo Professor de Educação Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado DEFERIDO PARCIALMENTE 
Justificativa De acordo com o item 5.4.4.A, há forma específica no edital 

para comprovar tempo de serviço, entretanto a candidata 
apresentou alterações de salario sem mencionar cargo ou 
local de trabalho. De acordo com o item 5.3.A, o curso de Pós 
graduação deve ser na área de formação especifica a que 
concorre o candidato, no caso “Educação infantil e de 1º ao 5º 
ano”. Entretanto, o Certificado de Praticas inclusivas que 
viabilizam a inclusão do aluno com autismo deve ser 
considerado. A pontuação deve ser aumentada. Nova Nota 
10,00. 

 
RECURSO  

Candidato (a) Maria da Cruz de Sousa Silva 
Cargo Professor de Educação Física 
Código do Cargo 108 
Resultado DEFERIDO 
Justificativa Pontuação do candidato deve ser aumentada em 6,00 pontos, 

houve omissão indevida da nota de tempo de serviço. Nova 
Nota 13,00. 

 

RECURSO  
Candidato (a) Nayra Cinthia de Souza Alcantara 
Cargo Professor de Ciências 
Código do Cargo 104 
Resultado DEFERIDO 
Justificativa Pontuação do candidato deve ser aumentada em 3,00 pontos, 

houve omissão indevida da nota de especialização. Nova 
Nota 10,00 
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RECURSOS INDEFERIDOS 
 

RECURSO  
Candidato (a) Nayra Denise Pessoa Monte  
Cargo Professor de Ciências 
Código do Cargo 104 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.3.A, o Certificado ou Declaração de 

Conclusão de curso de Licenciatura deve ser acompanhado 
de Histórico escolar. E de acordo com o item 5.4.A, receberá 
Pontuação ZERO o candidato que não entregar os títulos na 
forma estipulada no edital. Assim, a candidata não junto 
histórico escolar e teve a pontuação devidamente zerada. 

 

 

RECURSO  
Candidato (a) Jandui Batista Ferreira da Silva 
Cargo Professor de Inglês 
Código do Cargo 105 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.3.A, a Pós-Graduação ou 

Especialização deve ser na área de formação específica a que 
Concorre, Assim, no caso, a juntada de documentos da 
Especialização atesta área estranha a pleiteada pelo 
Candidato. 

 

 

RECURSO  
Candidato (a) Jeanne Teixeira Costa Chaves 
Cargo Professor de Matemática 
Código do Cargo 103 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.4.4.A, há forma específica no edital 

para comprovar tempo de serviço, entretanto, em desacordo, 
a candidata apresentou termo de posse, não fazendo jus a 
pontuação por tempo de serviço. 
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RECURSO  
Candidato (a) Elisangela de Sousa Lima 
Cargo Professor de Educação Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.4.4.A, há forma específica no edital 

para comprovar tempo de serviço, entretanto, em desacordo, 
a candidata apresentou declaração de escola particular, não 
fazendo jus a pontuação por tempo de serviço. No tocante a 
especialização a candidata se encontra cursando a mesma , de 
acordo com o item 5.3.A, deveria ter concluído, não fazendo 
jus a nota. 

 

RECURSO  
Candidato (a) Raimundo Nonato Rodrigues da Cunha 
Cargo Professor de Matemática 
Código do Cargo 103 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.4.4.A, há forma específica no edital 

para comprovar tempo de serviço, entretanto, em desacordo, 
a candidata apresentou termo de posse, não fazendo jus a 
pontuação por tempo de serviço. 

 

RECURSO  
Candidato (a) Gilmara Cardoso de Farias 
Cargo Professor de Educação Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.4.4.A, há forma específica no edital 

para comprovar tempo de serviço, entretanto, em desacordo, 
a candidata apresentou contrato de prestação de serviços, não 
fazendo jus a pontuação por tempo de serviço.  

 

RECURSO  
Candidato (a) Samara Lino Barros da Silva 
Cargo Professor de Educação Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.3.A, para contabilização do tempo de 

Serviço no cargo, despreza-se as frações e, são válidos apenas 
os últimos 02 anos. Segundo declaração apresentada a 
candidata trabalhou até outubro de 2014.  De acordo com o 
item 5.3.A deverá apresentar Certificado ou Declaração de 
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conclusão de curso de PÓSGRADUAÇÃO, em nível de 
especialização, acompanhado de histórico escolar, na área de 
formação específica a que concorre, entretanto a candidata 
não apresentou declaração nem tampouco certificado da 
mesma. 

 

 

RECURSO  
Candidato (a) Adriana da Costa Sobrinho 
Cargo Professor de Educacao Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.4.4.A, há forma específica no edital 

para comprovar tempo de serviço, entretanto, em desacordo, 
a candidata apresentou contrato de estagio, não fazendo jus a 
pontuação por tempo de serviço. 

 

 

RECURSO  
Candidato (a) Mauro Lima de Almeida 
Cargo Professor de Ingles 
Código do Cargo 105 
Resultado DEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.8.A Todas as modalidades de títulos 

somente serão consideradas a partir da data de conclusão do 
curso, mediante apresentação, junto com os títulos, de 
Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso pelo qual o 
candidato está concorrendo, se o candidato se encontra 
cursando não poderá fazer jus a pontuação por tempo de 
serviço. 

 

RECURSO  
Candidato (a) Mirian Nildes de M. Silva Veloso 
Cargo Professor de Educação Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.3.A, o Certificado ou Declaração de 

Conclusão de curso de Licenciatura deve ser acompanhado de 
Histórico escolar. E de acordo com o item 5.4.A, receberá 
Pontuação ZERO o candidato que não entregar os títulos na 
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forma estipulada no edital. Assim, a candidata não juntou 
certificado ou declaração nem tampouco histórico escolar e 
teve a pontuação devidamente zerada. 

 

RECURSO  
Candidato (a) Sonia Maria Pereira da Cunha 
Cargo Professor de Educação Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.3.A, para contabilização do tempo de 

Serviço no cargo, despreza-se as frações e, são válidos apenas 
os últimos 02 anos. Entretanto a candidata não apresentou 
nenhum documento que confirme que trabalhou os dois 
últimos anos. 

 

RECURSO  
Candidato (a) Marisaura Saraiva Costa 
Cargo Professor de Educação Física 
Código do Cargo 108 
Resultado DEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.3.A , tempo de serviço no cargo pelo 

qual está concorrendo, entretanto  a declaração apresentada a 
função desempenhada é de Coordenadora de projeto de 
academias, não fazendo jus a pontuação por tempo de serviço. 

 

RECURSO  
Candidato (a) Elenice Irene e Sousa 
Cargo Professor de Educação Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.4.4.A, há forma específica no edital 

para comprovar tempo de serviço, entretanto, em desacordo, 
a candidata apresentou declaração de escola particular, não 
fazendo jus a pontuação por tempo de serviço. 

 

RECURSO  
Candidato (a) Izabel Cristina Rodrigues Carreiro 
Cargo Professor de Educação Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.3.A, o Certificado ou Declaração de 

Conclusão de curso de Licenciatura deve ser acompanhado de 
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Histórico escolar. E de acordo com o item 5.4.A, receberá 
Pontuação ZERO o candidato que não entregar os títulos na 
forma estipulada no edital. Assim, a candidata não juntou 
histórico escolar e teve a pontuação devidamente zerada. 

 

RECURSO  
Candidato (a) Kelly Cristine da Silva Cavalcante 
Cargo Professor de Educação Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa A candidata apresentou apenas Certificado de conclusão do 

curso e histórico escolar, motivo pelo qual obteve nota 07. 
 

RECURSO  
Candidato (a) Cicero  Romao Pereira Sobral 
Cargo Professor de Ensino Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa De acordo com o item 5.3.A, o curso de Pós graduação deve ser 

na área de formação especifica a que concorre o candidato, no 
caso “Educação infantil e de 1º ao 5º ano”. Assim, o certificado 
de Docência do Ensino Superior é estranho a atividade que o 

candidato vai desenvolver. De acordo com o item 5.4.4.A, há 
forma específica no edital para comprovar tempo de serviço, 
entretanto, em desacordo, a candidata apresentou contrato de 
prestação de serviços, não fazendo jus a pontuação por tempo 
de serviço.  

 


