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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS – MA 
RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS 

PROVAS DE TÍTULOS 
 

 

 
RECURSO 01 

Candidato (a) JEFFERSON SOARES DO MONTE OLIVEIRA 
Cargo Professor Ensino Fundamental II - Geografia 
Co digo do Cargo 126 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo com o item 6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo 

será mediante apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público 

de regime estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de 

entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por 

autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. Portanto 

contracheque não é aceito como comprovação de Tempo de Serviço. 
 

RECURSO 02 
Candidato (a) MA RCIA RAQUEL GONÇALVES GOMES COSTA 
Cargo Professor de Educaça o Infantil 
Co digo do Cargo 120 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo com o item 6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo 

será mediante apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público 

de regime estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de 

entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por 

autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. Portanto termo de 

posse não é aceito como comprovação de Tempo de Serviço. 
 

RECURSO 03 
Candidato (a) MARCOS ALEXANDRE SANTOS FRANÇA 
Cargo Professor 1° AO 5 ° ANO 
Co digo do Cargo 121 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo com o item 6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo 

será mediante apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público 

de regime estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de 

entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por 

autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. Portanto Contrato de 

Prestação de Serviço  não é aceito como comprovação de Tempo de Serviço. 
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RECURSO 05 
Candidato (a) WELLINGTON MONTEIRO DOS SANTOS 
Cargo Professor  Ensino Fundamental Matema tica 
Co digo do Cargo 122 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo com o item 6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo 

será mediante apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público 

de regime estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de 

entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por 

autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. Portanto Termo de 
Posse  e contracheque na o sa o aceitos como comprovação de Tempo de 

Serviço. 
 

RECURSO 06 
Candidato (a) FRANCISCO CID ALVES DE ARAUJO SOUSA 
Cargo Professor  Ensino Fundamental Geografia 
Co digo do Cargo 126 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo com o item 6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo 

será mediante apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público 

de regime estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de 

entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por 

autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. Portanto Contrato de 
Prestaça o de Serviço na o e  aceito como comprovação de Tempo de Serviço. 

A declaração enviada não fecha ano letivo. 

De acordo como 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 que concorre, portanto 

Docência do Ensino Superior não é válida. 
 

RECURSO 04 
Candidato (a) FRANCISCO EDUARDO SILVA 
Cargo Professor  Ensino Fundamental Matema tica 
Co digo do Cargo 122 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo com o item 6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo 

será mediante apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público 

de regime estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de 

entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por 

autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. Portanto Termo de 

Posse  não é aceito como comprovação de Tempo de Serviço. 

RECURSO 04 
Candidato (a) FRANCISCO EDUARDO SILVA 
Cargo Professor  Ensino Fundamental Matema tica 
Co digo do Cargo 122 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo com o item 6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo 

será mediante apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público 

de regime estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de 

entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por 

autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. Portanto Termo de 

Posse  não é aceito como comprovação de Tempo de Serviço. 
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RECURSO 07 

Candidato (a) RAFAEL RAMOS CAMPOS 
Cargo Professor  Ensino Fundamental Histo ria 
Co digo do Cargo 128 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo como 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 que concorre, portanto 

Docência do Ensino Superior não é válida. 

 
RECURSO 08 

Candidato (a) GERLANE SANTOS COSTA 
Cargo Professor  Ensino Fundamental I 
Co digo do Cargo 121 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo com o item 6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo 

será mediante apresentação de: a). Quando o empregador for Órgão Público 

de regime estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de 

entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por 

autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. Portanto Termo de 
Posse  e Contrato de Prestaça o de Serviço na o sa o aceitos como 
comprovação de Tempo de Serviço. 

 
RECURSO 09 

Candidato (a) GRACILENE DE SOUSA ALVES 
Cargo Professor  Ensino Fundamental I 
Co digo do Cargo 121 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo 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. Por conta disto a candidata obteve 

pontuação Zero. A inscrição no concurso é 6.621 a outra inscrição mencionada 

é a bancaria.  
 

RECURSO 10 
Candidato (a) EVELINE DA SILVA FERREIRA 
Cargo Professor  Ensino Fundamental- Ensino Religioso 
Co digo do Cargo 130 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo 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. O diploma deve ser relativo a área, de 
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acordo com o quadro demonstrativo de cargos - requisito do anexo II do edital. 

A candidata juntou licenciatura em História independente de especialização a 

mesma não é válida. 
 

RECURSO 11 
Candidato (a) ELYTHAN DE CASTRO OLIVEIRA LIMA 
Cargo Professor  Ensino Fundamental I 
Co digo do Cargo 121 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo 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. O diploma deve ser relativo a área, de 

acordo com o quadro demonstrativo de cargos - requisito do anexo II do edital. 

A candidata juntou licenciatura em Letras não é válida. 
 

RECURSO 12 
Candidato (a) ANA MICHELLE RUBIM MENDONÇA 
Cargo Professor  Ensino Fundamental - Geografia 
Co digo do Cargo 126 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo com o item 6.9.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. A experiência citada, Colégio Brasil, é 

anterior a conclusão do curso. 
           

RECURSO 13 
Candidato (a) CLAUDIO AUGUSTO RIBEIRO DA COSTA 
Cargo Professor  Ensino Fundamental – Ed. Fí sica 
Co digo do Cargo 132 
Resultado INDEFERIDO 

Justificativa De acordo 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. E 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 contabilizado 
 
      

Teresina, 13 de dezembro de 2016 
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