
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA 

CONCURSO PÚBLICO  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, Compromisso e Competência 
 
 

 
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS DE 

TÍTULOS 

 

RECURSO 01 
Candidato (a) Maria Dias Guimarães 
Cargo Professor Ensino Fundamental 1 º ao 5 º ano 
Código do Cargo 135 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo com o item 6.6.A – No ato de entrega dos títulos, que se 
dará na sede da Administração Pública Municipal e por meio de envio 
para SEDEX para o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, no endereço que o 
item IV, deste Edital, nos dias especificados no cronograma de 
execução do certame, o candidato deverá preencher e assinar o 
formulário a ser fornecido pela Administração ou disposto no site da 
INSTITUIÇÃO, no qual indicará a quantidade de títulos apresentados. 
Portanto, o envio via e-mail não é aceita. 

 
RECURSO  02 

Candidato (a) Josilene da Silva Lima 
Cargo Professor Ensino Fundamental 1 º ao 5 º ano 
Código do Cargo 133 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa   De acordo com o item 6.4.A TEMPO DE SERVIÇO no cargo 

especificamente pelo qual está concorrendo, por ano letivo 
comprovado, desprezando as frações, juntamente com o item 6.5.1.A 
– Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou 
trabalhados após a data de Graduação, de forma que É OBRIGATÓRIA 
A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não 
serem contabilizados. A candidata colou grau em dez\2012 e foi 
pontuado os anos letivos de 2013,2014 e 2015. 

 
RECURSO  03 

Candidato (a) Francisco Elder Vieira dos Santos 
Cargo Professor Ensino Fundamental 1 º ao 5 º ano 
Código do Cargo 148 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa   De acordo com o item 6.4.A Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓSGRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica. A 
Especialização em Docência do Ensino Superior não é válida para a 
área. 
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RECURSO  04 
Candidato (a) Claudiana Dias Noleto Alves 
Cargo Professor Ensino Fundamental 1 º ao 5 º ano 
Código do Cargo 148 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa   De acordo com o item 6.4.A TEMPO DE SERVIÇO no cargo 

especificamente pelo qual está concorrendo, por ano letivo 
comprovado, desprezando as frações, juntamente com o item 6.5.1.A 
– Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou 
trabalhados após a data de Graduação, de forma que É OBRIGATÓRIA 
A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não 
serem contabilizados. A candidata colou grau no cargo em que 
concorre a vaga em junho\2014 e foi pontuado o ano letivo de 2015. 

 
RECURSO  05 

Candidato (a) Francisco Helson do Carmo Alcantra 
Cargo Professor Ensino Fundamental 1 º ao 5 º ano 
Código do Cargo 148 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa   De acordo com o item 6.4.A Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓSGRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica. A 
Especialização em Docência do Ensino Superior não é válida para a 

área. De acordo com o item 6.4.A TEMPO DE SERVIÇO no cargo 
especificamente pelo qual está concorrendo, por ano letivo 
comprovado, desprezando as frações, a certidão apresentada –e de 
maio de 2015 não fechando um ano letivo. 

 

RECURSO  06 
Candidato (a) Ieudaia Lima Pae 
Cargo Professor Ensino Fundamental 1 º ao 5 º ano 
Código do Cargo 148 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa   De acordo com o item 6.4.A TEMPO DE SERVIÇO no cargo 

especificamente pelo qual está concorrendo, por ano letivo 
comprovado, desprezando as frações, juntamente com o item 6.5.1.A 
– Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou 
trabalhados após a data de Graduação, de forma que É OBRIGATÓRIA 
A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não 
serem contabilizados. A candidata colou grau no cargo em que 
concorre a vaga em novembro\2013 e foi pontuado o ano letivo de 
2014 e 2015. 
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RECURSO  07 
Candidato (a) Laricia Maria da Silva 
Cargo Professor Ensino Fundamental 1 º ao 5 º ano 
Código do Cargo 148 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa   6.5.1.A – Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e 

ou trabalhados após a data de Graduação, de forma que É 
OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados juntamente com o item 6.5.A – 
Receberá pontuação zero o candidato que não entregar os títulos na 
forma, no prazo, no horário e no local estipulados no presente edital 
de convocação para a avaliação de títulos. 

 
 

RECURSO  08 
Candidato (a) Antonia Elissandra Araujo Carvalho 
Cargo Professor Ensino Fundamental 1 º ao 5 º ano 
Código do Cargo 148 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa   De acordo com o item 6.4.A Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓSGRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica. A 
Especialização em Docência do Ensino Superior não é válida para a 

área. De acordo com o item 6.4.A TEMPO DE SERVIÇO no cargo 
especificamente pelo qual está concorrendo, por ano letivo 
comprovado, desprezando as frações, juntamente com o item 6.5.1.A 
– Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou 
trabalhados após a data de Graduação, de forma que É OBRIGATÓRIA 
A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não 
serem contabilizados. A candidata colou grau em outubro\2013 e foi 
pontuado o ano letivo de 2014 e 2015. 

 
 

RECURSO  09 
Candidato (a) Pedro Saraiva de Oliveira 
Cargo Professor Ensino Fundamental 1 º ao 5 º ano 
Código do Cargo 148 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa   6.5.1.A – Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e 

ou trabalhados após a data de Graduação, de forma que É 
OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados juntamente com o item 6.5.A – 
Receberá pontuação zero o candidato que não entregar os títulos na 
forma, no prazo, no horário e no local estipulados no presente edital 
de convocação para a avaliação de títulos. 
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RECURSO  10 
Candidato (a) Aryani Bandeira Freitas 
Cargo Professor Ensino Fundamental - Geografia 
Código do Cargo 169 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa Nenhuma documentação poderá ser recebida em grau de recurso, 

mesmo que seja para corroborar alguma documentação já 

apresentada. De acordo com o item 6.6.A – No ato de entrega dos 
títulos, que se dará na sede da Administração Pública Municipal e por 
meio de envio para SEDEX para o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, no 
endereço que o item IV, deste Edital, nos dias especificados no 
cronograma de execução do certame, o candidato deverá preencher e 
assinar o formulário a ser fornecido pela Administração ou disposto no 
site da INSTITUIÇÃO, no qual indicará a quantidade de títulos 
apresentados 

 

RECURSO  11 
Candidato (a) Lídia Mônica Silva Oliveira 
Cargo Professor Ensino Fundamental - Portugues 
Código do Cargo 156 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa  De acordo com o item 6.4.A TEMPO DE SERVIÇO no cargo 

especificamente pelo qual está concorrendo, por ano letivo 
comprovado, desprezando as frações, juntamente com o item 6.5.1.A 
– Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou 
trabalhados após a data de Graduação, de forma que É OBRIGATÓRIA 
A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não 
serem contabilizados. A candidata apresentou declaração de 2012 a  
junho de 2014 pontuando apenas o ano LETIVO de 2013. Apresentou 
declaração de julho a setembro de 2010. Não contabiliza frações. 

 

RECURSO  12 
Candidato (a) Márcia Duarte da Silva 
Cargo Professor Ensino Fundamental - Portugues 
Código do Cargo 156 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa  De acordo com o item 6.4.A TEMPO DE SERVIÇO no cargo 

especificamente pelo qual está concorrendo, por ano letivo 
comprovado, desprezando as frações, juntamente com o item 6.5.1.A 
– Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou 
trabalhados após a data de Graduação, de forma que É OBRIGATÓRIA 
A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não 
serem contabilizados. A candidata apresentou declaração agosto 2014 
ate os dias atuais pontuando apenas o ano LETIVO de 2015. Computado 

o tempo de serviço na carteira de trabalho, juntamente com de 
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acordo com o item 6.4.A Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de PÓSGRADUAÇÃO, em nível de especialização, acompanhado 
de histórico escolar, na área de formação específica. A Especialização 
em Docência do Ensino Superior  e Gestão e Supervisão Escolar não são 
válidas para a área. 

 
 

RECURSO  13 
Candidato (a) Cícero Ubiratan Amorim de Sousa 
Cargo Professor Ensino Fundamental  1º ao 5º ano 
Código do Cargo 148 
Resultado INDEFERIDO 
Justificativa  De acordo com o item 6.4.A TEMPO DE SERVIÇO no cargo 

especificamente pelo qual está concorrendo, por ano letivo 
comprovado, desprezando as frações, juntamente com o item 6.5.1.A 
– Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou 
trabalhados após a data de Graduação, de forma que É OBRIGATÓRIA 
A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não 
serem contabilizados. A candidata apresentou declaração de agosto de 
2014 pontuando apenas o ano LETIVO de 2015. Não contabiliza frações 

 
 

Teresina (PI), 10 de outubro 2016. 
Comissão Organizadora do Concurso Público 

 


