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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O RESULTADO FINAL DA 
PROVA DE TÍTULOS 

 
 
 

RECURSO  
Candidato (a) Adriana Meneses de Sa Araújo 
Cargo Professor de Educação Infantil 
Código do Cargo 101 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa A pontuação relativa a tempo de serviço da candidata foi 

devidamente zerada, haja vista que a mesma não comprovou 
relação de trabalho: foram juntadas cópias da qualificação 
civil da trabalhadora e das alterações salariais, mas não da 
única coisa que a mesma deveria juntar que seriam as 
referentes aos contratos de trabalho. Da forma que está 
disposta, é impossível, por exemplo, saber quem é o 
contratante, qual o início e o eventual fim do período 
trabalhado, nem qual a função desempenhada. Ou seja, a 
candidata juntou partes irrelevantes da CTPS, mas não juntou 
o que comprova suas relações de trabalho. 

 
RECURSO  

Candidato (a) Ana Lúcia de Sousa Fonseca 
Cargo Professor de Língua Portuguesa 
Código do Cargo 102 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa A inscrição da candidata é em Língua Portuguesa e não em 

Educação Infantil. A pós não foi aceita pois não é da área 
(Língua Portuguesa). 

 
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. 
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Candidato (a) Maria do Carmo Menezes dos Reis 
Cargo Professor de Matemática 
Código do Cargo 103 
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) Ronaldo Lopes Torquato 
Cargo Professor de Matemática 
Código do Cargo 103 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa A certidão de tempo de serviço atesta período de março de 

2013 a março de 2015. Tendo em vista que, nos termos do 
edital são considerados apenas os dois últimos anos, apenas 
2014 entra na contabilização, ficando 2015 fora já que são 
desprezadas frações de tempo. 

 
RECURSO  

Candidato (a) Ana Cristina da Silva 
Cargo Professor de Português 
Código do Cargo 102 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa Na divulgação do resultado final, já consta o nome da 

candidata recorrente na lista de Professor de Português. 
 


