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RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TITULOS 
  

 NOME :  ADEMAR DE OLIVEIRA FRANÇA 
CARGO:  PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO –ENSINO RELIGIOSO 
RESULTADO:  INDEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  De acordo com o item 11. – 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. b) Quando o empregador for Órgão Público de regime celetista: 
Cópia do contrato constante na carteira de trabalho ou 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. c) Quando o empregador for de iniciativa 
privada: Somente, cópia do contrato constante na carteira de trabalho. 
Não serão aceitos declarações ou certidões para comprovação de tempo 
de serviço.  O candidato apresentou portaria, termo de posse  e 
contracheque como comprovação de Tempo de serviços, modalidades 
não abrangidas por este edital. 

  
NOME :  GLAUCIA FERNANDA VIEIRA GOMES 
CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
RESULTADO:  INDEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  De acordo com o item 11. – 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. b) Quando o empregador for Órgão Público de regime celetista: 
Cópia do contrato constante na carteira de trabalho ou 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. c) Quando o empregador for de iniciativa 
privada: Somente, cópia do contrato constante na carteira de trabalho. 
Não serão aceitos declarações ou certidões para comprovação de tempo 
de serviço.  A candidato apresentou declarações de Tempo de Serviço 
de escolas particulares, modalidades não abrangidas por este edital. Em 
2017 a candidata embora apresente a declaração de Tempo de Serviço 
através da carteira de trabalho como as demais que foram pontuadas 
,não apresenta a experiência no cargo especifico para o qual esta 
concorrendo 

 

NOME :  VANDERNILSON DA SILVA E SILVA 
CARGO:  PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO – MATEMÁTICA 
RESULTADO:  INDEFERIDO 
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JUSTITIFCATIVA:  De acordo com o item 11. – 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. b) Quando o empregador for Órgão Público de regime celetista: 
Cópia do contrato constante na carteira de trabalho ou 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. c) Quando o empregador for de iniciativa 
privada: Somente, cópia do contrato constante na carteira de trabalho. 
Não serão aceitos declarações ou certidões para comprovação de tempo 
de serviço.  O candidato apresentou Contrato de Prestação de Serviços  
e contracheque como comprovação de Tempo de serviços, modalidades 
não abrangidas por este edital. 
A cerca do candidato ISAIAS DA SILVA SOUSA ,  o candidato apresentou 
diploma de conclusão de curso Superior em Ciências com habilitação 
para matemática, pela Universidade Estadual do Maranhão, com data 
de conclusão em 2010, por conta disto teve sua pontuação de títulos 
avaliada em conformidade . 

   
NOME :  DUCINALVA SILVA LIMA 
CARGO:  PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS 
RESULTADO:  INDEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  De acordo com o item 6. Certificado ou Declaração de conclusão de 

curso de PÓS- GRADUAÇÃO, em nível de especialização, acompanhado 
de histórico escolar, na área de formação específica a que concorre, com 
carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar presente). 
A candidata ainda encontra-se  cursando a pós graduação não 
recebendo pontuação pela mesma , a pontuação a ela atribuída já é 
contabilizando o Tempo de Serviço de 2017 e 2018. 

  
NOME :  ALAN KARDEC REIS PACIENCIA 
CARGO:  PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO – MATEMÁTICA 
RESULTADO:  DEFERIDO  
JUSTITIFCATIVA:  Foram pontuados: Especialização Docência em Matemática e Práticas 

Pedagógicas – UCAM, Mestrado em Matemática – UFMA, especialização 
em Estatística – UEMA, declaração como Professor de Matemática da 
Educação Básica - Município de Paço do Lumiar – MA, (2,0 – ANOS 
LETIVOS DE 2015 a 2018). 
Foi indevidamente omitida a nota da declaração como Professor de 
Matemática da Educação Básica - Município de São Luis – MA (0,5- ANO 
LETIVO DE 2014). Nova Nota : 6,0 

  
 

NOME :  BEATRIZ EMANUELA SÁ PEREIRA 
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CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
RESULTADO:  DEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  A candidata fez a entrega de títulos dentro do prazo, a candidata 

apresentou diploma de conclusão do Curso Superior – Pedagogia e o 
certificado de pós graduação MBA em Psicopedagogia Clínica e 
institucional. Nota Nova : 1,0 

   

NOME :  ANA ROBERTA BARROS FERREIRA OLIVEIRA 
CARGO:  PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO – GEOGRAFIA 
RESULTADO:  INDEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  De acordo com o item 6 deste edital , pontua  o Certificado ou Declaração 

de conclusão de curso de MESTRADO, acompanhado de histórico escolar, 
na área de formação específica a que concorre. A candidata apresentou 
declaração de pendencia de apresentação de Defesa Pública, com data 
prevista para agosto de 2019, não podendo portanto receber pontuação. 

  
NOME :  RODRIGO DE MELO MEIRELES  
CARGO:  PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 
RESULTADO:  DEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de Tempo de Serviço do candidato, 

de acordo com o item 11.  c) Quando o empregador for de iniciativa 
privada: Somente, cópia do contrato constante na carteira de trabalho. 
Não serão aceitos declarações ou certidões para comprovação de 
tempo de serviço.   Nova Nota: 2,5 

  
NOME :  JOÃO DE DEUS MELO ROCHA 
CARGO:  PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO – LINGUA INGLESA 
RESULTADO:  DEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de Tempo de Serviço do candidato, 

de acordo com o item 11.  b) Quando o empregador for Órgão Público 
de regime celetista: Cópia do contrato constante na carteira de trabalho 
ou 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.  Nova Nota: 2,5 

  

NOME :  HUMBERTO GARRETO RODRIGUES RIBEIRO  
CARGO:  PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO – MATEMÁTICA 
RESULTADO:  INDEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  De acordo com o item15 do edital – 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. 
O candidato formou-se em agosto de  2015, portanto só pontua os anos 
de serviço de 2016,2017 e  2018 e  a sua pós graduação. 
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NOME :  MAYARA ALVES DE ANDRADE  
CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 1º AO 5º ANO 
RESULTADO:  INDEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  De acordo com o item15 do edital – 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. 
O candidato formou-se em agosto de  2016, portanto só pontua os anos 
de serviço de 2017 e  2018 e  a sua pós graduação. 
 

  
NOME :  ANTÔNIO LISBOA DOS SANTOS 
CARGO:  PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
RESULTADO:  INDEFERIDO  
JUSTITIFCATIVA:  O candidato encontra-se ELMINADO, conferir resultado após a 

resposta aos recursos, por conta disto seus títulos não foram 
avaliados. O mesmo ocorre com o candidato citado no seu recurso , 
devido a resposta aos recursos e a recontagem de pontuação devido 
alteração de gabarito o mesmo se encontra ,classificado. 

  

NOME :  GEORGIANA CASTRO DOS SANTOS LISBOA 
CARGO:  PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS 
RESULTADO:  DEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  A candidata enviou documentação em tempo hábil constatado em 

grau de recurso código de rastreio dos correios, apresentou 
certificado de  pós graduação e recebendo pontuação por  Tempo de 
Serviço , tendo sua nota atualizada . Nova Nota: 3,5 

  

NOME :  TÁSSIA RAQUEL DE CARVALHO MARTINS 
CARGO:  PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO – LINGUA PORTUGUESA 
RESULTADO:  INDEFERIDO 
JUSTITIFCATIVA:  Candidata eliminada fora do número de vagas de acordo com os 

critérios de classificação do edital, o candidato eliminado não 
participa da prova de títulos. 

  

NOME :  CARLA LUISE SANTOS VILAR 
CARGO:  PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA  1° AO 5° ANO  
RESULTADO:  DEFERIDO PARCIALMENTE 
JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de Tempo de Serviço do candidato, 

de acordo com o item 11.  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 
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órgão. b) Quando o empregador for Órgão Público de regime 
celetista: Cópia do contrato constante na carteira de trabalho ou 
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. Termo de Posse e 
Contra cheque não é meio aceito pelo edital para Comprovar Tempo 
de Serviço. Nova Nota: 2,0 

 


