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                 RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TITULOS 

  

NOME :  ANDRÉ LUIS MARTINS TRINDADE  

CARGO:  PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A pontuação relativa a pós graduação do candidato receberá nota apenas quando 

totalmente concluida.  Conforme o edital, receberá pontuação : 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, com 

carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar presente). 

 

NOME :  ANA JAKELINE GALDINO ALVES  

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A  candidata não apresentou nenhuma licenciatura conforme reuisito necessário ao 

cargo, por conta disso não recebe pontuação relativo a pós graduação apresentada. 

 

NOME :  AARÃO DINIZ NAHUM 

CARGO:  PROFESSOR DE INGLÊS 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitido a nota de pós graduação do candidato, nova nota : 2,0 

 

NOME :  ARTHUR FURTADO BOGIA 

CARGO:  SOCIOLOGO 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A convocação está direcionada a uma lotação especifica, aos cargos que encontram-se 

somente  na lotação Educação. 

 

NOME :  ALENE BECMAN PEREIRA 

CARGO:  PROFESSOR DE ARTES 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  O curso de pós graduação em Matemática – área de concentração algebra, foi totalmente 

concluido anteriormente a conclusão da habilitação para lecionar a disciplina de artes 

por conta disso não recebe pontuação, a pós graduação em iluniação em  desing de 

interiors não há relação com o cargo pleiteado. 

 

NOME :  ANA KARINA MACEDO GARCES 

CARGO:  PROFESSOR DE CIÊNCIAS  

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de  mestrado da candidata. Constatada a conclusão 

será retificada a nota nova nota: 2,0 . 

 

NOME :  ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS 

CARGO:  PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL  

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de uma pós graduação da candidata. Constatada a 

conclusão será retificada a nota nova nota: 1,0 

 

NOME :  ANTONIO OLIVEIRA MAIA NETO 

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  O canddiato apresentou o diploma de graduação , possuindo a pontuação ZERO. 

 

NOME :  ARIDIANE SILVA ALENCAR  

CARGO:  ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de uma pós graduação da candidata. Constatada a 

conclusão será retificada a nota . Nova nota:2,0 

 

NOME :  BERENCIE COSTA FEITOSA 

CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A candidata apresentou uma pós graduação, conforme o edital, receberá pontuação: 

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, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar presente). A 

carga horária mímina é estabelecida , mas não há pontuação superior ao candidato que 

apresenta carga horária maior, mas sim duas pós graduações diferentes. 

 
NOME :  CAIO BASTOS RODRIGUES 

CARGO:  SOCIOLOGO 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A estrutura da prova não está diretamente atrelada a lotação do cargo, a convocação está 

direcionada a uma lotação especifica, aos cargos que encontram-se somente  na lotação 

Educação. 

 
NOME :  CRISTIANA MACHADO BEZERRA 

CARGO:  ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de mestrado da candidata. Constatada a conclusão 

será retificada a nota . Nova nota:3,0 

 
NOME :  ELIS REGINA FURTADO DA CRUZ GUIMARÃES 

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Não há recebimento da documentação em momento posterior a entrega de títulos . 

 
NOME :  EMÍDIA DA SILVA FONSECA BRITO 

CARGO:  PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A candidata apresentou diploma de conclusão do curso e 01 pós graduação, os demais  

títulos apresentados não recebem pontuação, estando portanto a nota em conformidade 

com a pontuação atribuída.  

 
NOME :  EUNICE XIMENES DE SOUSA  

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESULTADO:  DEFERIDO 
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JUSTITIFCATIVA:   Foi indevidamente omitido a nota de mestrado da candidata , após constatar em grau de 

revisão que a candidata havia concluido . Nova nota : 4,0. 

 
NOME :  ELAINY PRISCILA GONÇALVES REIS  

CARGO:  ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de uma pós graduação da candidata. Constatada a 

conclusão será retificada a nota . Nova nota:2,0 

 
NOME :  FERNANDA GABRIELLE SOARES DA SILVA 

CARGO:  PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  O curso de pós graduação em Docencia do Ensino Superior e o Mestrado em Química , 

foram concluidos após a habilitação para lecionar ( a formação pedagogica ) , por conta 

disso , não recebeu a candidata pontuação.  

 
NOME :  FRANK HENRIQUE RIBEIRO QUIM 

CARGO:  PROFESSOR DE ARTES 

RESULTADO:  EXPLICATIVO 

JUSTITIFCATIVA:  A  fase de títulos é uma fase classificatória , os candidatos que apareceram “não enviou 

ou zero , ao final não somam nota nesta etapa do concurso, entretanto , não há prejuizos 

ao candidato no sentido que , o candidato pode até ter o título mas ter entregue de uma 

forma não aceita neste edital , ou simplemete não ter enviado e , não o desabilit ará do 

certamen , pois como ditto acima a fase é apenas classificatória , somente somará pontos 

a prova objetiva. 

 
NOME :  FRANCISCO EDUARDO PAIVA SILVA E SILVA  

CARGO:  PROFESSOR DE CIÊNCIAS  

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A fase da prova de títulos obdece rigorosamente o requisito descrito para habilitação ao 

cargo , a formação pedagogica se apresentado na convocaçao do candidato o mesmo 

não estará desabilitado para assumer a vaga do certame. 

 
NOME :  HELENILSON PEREIRA VIEGAS 

CARGO:  PROFESSOR DE ARTES  

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitido a nota de pós graduação do candidato. Nova nota : 1,0 

 
NOME :  HIELMA NUNES DE SOUSA 

CARGO:  ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de uma pós graduação da candidata. Constatada a 

conclusão será retificada a nota . Nova nota:2,0 

 
NOME :  IANNE MELO DA SILVA 

CARGO:  FONOAUDIOLOGO 
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RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A lotação do cargo de Fonoaudiologo é especifica da Educação . Não havendo portanto, 

entrega de títulos em momento posterior . 

 
NOME :  JAMES RESENDE DIAS  

CARGO:  PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitido a nota de pós graduação da candidata, nova nota : 1,0 

 
NOME :  JOÃO BATISTA DA SILVA  

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Revendo a nota do candidato o mesmo não apresentou  diploma de licencitura em 

qualquer área , tendo visto isso, atualiza-se a nota do candidato. Nova nota : ZERO. 

 
NOME :  KARLLA RAPHAELA MENDES ANCHIETA  

CARGO:  PROFESSOR DE HISTÓRIA 

RESULTADO:  DEFERIDA 

JUSTITIFCATIVA:  A candidata apresentou diploma de Graduação em História. A nota Zero a ser atribuida 

a candidata . 

 
NOME :  KELIA CANUTO DA SILVA 

CARGO:  PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A  fase de títulos é uma fase classificatória , os candidatos que apareceram “não enviou 

ou zero , ao final não somam nota nesta etapa do concurso, entretanto , não há prejuizos 

ao candidato no sentido que , o candidato pode até ter o título mas ter entregue de uma 

forma não aceita neste edital , ou simplemete não ter enviado e , não o desabilitará do 

certame , pois como dito acima a fase é apenas classificatória , somente somará pontos 

a prova objetiva. A candidata possui nota Zero por não apresentar nenhuma pós 

graduação, mestrado ou doutorado. O tempo de Serviço e diploma não recebem 

pontuação. 

 
NOME :  LEONARDO DA COSTA SILVA 

CARGO:  PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

RESULTADO:  INDEFERIDO  

JUSTITIFCATIVA:  O candidato apresentou uma pós graduação, conforme o edital 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, com 

carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar presente). A carga horária 

mímina é estabelecida , mas não há pontuação superior ao candidato que apresenta carga 

horária maior, mas sim duas pós graduações diferentes. 

 
NOME :  LENNA COELHO MOREIRA 

CARGO:  ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 

RESULTADO:  INDEFERIDO 
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JUSTITIFCATIVA:  A candidata não enviou a documentação, conforme demonstra no recurso enviado , a 

mesma não possui assinatura de recebimento e a autenticação da documentação se 

encontra em momento posterior a entrega dos titulos presencial. 

 
NOME :  LEONARDA DA SILVA DE ASSUNÇÃO FERREIRA  

CARGO:  PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de uma pós graduação da candidata. Constatada a 

conclusão será retificada a nota . Nova nota:2,0 

 
NOME :  LIVIO LEANDRO AVELINO DE OLIVEIRA  

CARGO:  PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente computado a nota de mestrado da candidata como pós graduação, 

retificando a nota , nova nota:2,0 

 
NOME :  LUCENILDE CARVALHO DE FREITAS  

CARGO:  PROFESSOR DE CIENCIAS  

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente contabilizado a nota de mestrado da candidata como nota de pós 

graduação , retificando a nota , nova nota : 2,0 

 
NOME :  LUIS FABIO GONÇALVES MATOS 

CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A declaração de residencia apresentada pelo candidato não possui carga horária. 

conforme o edital 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, com carga horária mínima de 360 horas 

(carga horária deve estar presente). 

 
NOME :  MARICEA DE ABREU MACHADO 

CARGO:  PROFESSOR DE ARTES 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A pontuação relativa a  pós graduação do candidato receberá nota apenas quando 

totalmente concluida.  Conforme o edital , 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, com carga horária mínima de 

360 horas (carga horária deve estar presente). 

 
NOME :  MARGARETH PIRES DE CARVALHO  

CARGO:  ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Não há recebimento da documentação em momento posterior a entrega de títulos . 

 
NOME :  MAYRA SILVA DE JESUS  

CARGO:  PSICOPEDAGOGO 
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RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A candidata apresentou uma pós graduação, por conta disso apresentou a nota relativa 

a mesma, Quanto a dúvida apresentada , a candidate poderia ter apresentado até duas 

pos graduações para receber a pontuação máxima 2,0. 

 
NOME :  MICHELA COSTA PEREIRA 

CARGO:  ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A candidata apresentou uma pós graduação, conforme o edital , receberá pontuação: 

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, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar presente). A 

carga horária mímina é estabelecida , mas não há pontuação superior ao candidato que 

apresenta carga horária maior, mas sim duas pós graduações diferentes. 

 
NOME :  MARÍLIA MARTHA FRANÇA SOUSA 

CARGO:  PROFESSOR DE ARTES 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente computado a nota de uma pós graduação da candidata como pós 

graduação ,retificando a nota , nova nota : 3,0. 

 
NOME :  MAYSA LEITE SERRA DOS SANTOS 

CARGO:  PROFESSOR E ARTE 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente computado a nota de mestrado da candidata como pós graduação, 

retificando a nota , nova nota: 3,0. 

 
NOME :  MARCOS AUGUSTO SOUZA MUNIZ 

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  As declarações de pós graduações apresentadas pelo candidato não possui carga horária, 

nem histórico escolar. conforme o edital 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, com carga horária mínima de 

360 horas (carga horária deve estar presente). 

 
NOME :  MARCIA PEREIRA DE SOUSA 

CARGO:  INTERPRETE EM LIBRAS  

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de uma pós graduação da candidata. Constatada a 

conclusão será retificada a nota . Nova nota:2,0 

 
NOME :  NADJA PINTO DO NASCIMENTO 

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A pontuação relativa a pós graduação do candidato receberá nota apenas quando 

totalmente concluida.  Conforme o edital , Certificado ou Declaração de conclusão de 

curso de PÓSGRADUAÇÃO, em nível de especialização, acompanhado de histórico 
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escolar, na área de formação específica a que concorre, com carga horária mínima de 

360 horas (carga horária deve estar presente). 

 
NOME :  ODIRLENE SILVA PEREIRA 

CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de  pós graduação da candidata. Constatada a 

conclusão será retificada a nota nova nota: 2,0 . 

 
NOME :  PALOMA VERAS PEREIRA  

CARGO:  PROFESSOR DE PORTUGUÊS  

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de uma pós graduação da candidata. Constatada a 

conclusão será retificada a nota . Nova nota : 4,0 

 
NOME :  PRISCILLA NAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitida a nota de uma pós graduação da candidata. Constatada a 

conclusão será retificada a nota . Nova nota:2,0 

 
NOME :  RAISSA DE SOUSA SERRA 

CARGO:  PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Foi indevidamente omitido a nota de pós graduação da candidata, nova nota : 1,0 

 
NOME :  RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO 

CARGO:  PROFESSOR DE FILOSOFIA  

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  A área especifica a que concorre os candidatos ao cargo , é a área de educação , na esfera 

de todas as pós graduações possiveis a serem aceitas , fica restrito a área especifica da 

Educação/ Filosofia.  

 
NOME :  RAFAEL MATOS AIRES  

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESULTADO:  EXPLICATIVO 

JUSTITIFCATIVA:  Conforme nota ja atribuida ao candidato, segue para sua segunda inscrição a nota 

relativa a prova de titulos , nota  atribuida no resultado preliminar e atualizada no 

resultado final 2,0. 

 
NOME :  ROSE KERLY GODINHO DOS SANTOS 

CARGO:  ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESULTADO:  INDEFERIDO 
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JUSTITIFCATIVA:  A candidata apresentou uma pós graduação, conforme o edital 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, com 

carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar presente). A carga horária 

mímina é estabelecida , mas não há pontuação superior ao candidato que apresenta carga 

horária maior, mas sim duas pós graduações diferentes. 

 
NOME :  ROSILENE BARROS ANDRADE  

CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Apenas recebem pontuação a acrescer a nota , na fase de prova de títulos a apresentação 

de especializção , mestrado e doutorado , o diploma é apenas pré requisite para 

apresentação dos mesmos. 

 
NOME :  THIARA ALYNE XIMENES DE SOUSA MENEZES 

CARGO:  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESULTADO:  DEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  Em grau de recurso foi constatado a conclusão do mestrado da candiddata, 

indevidamente omitida na sua nota . nova nota : 4,0 . 

 
NOME :  WILLISTON SANTOS SOARES 

CARGO:  PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

RESULTADO:  INDEFERIDO 

JUSTITIFCATIVA:  O candidato não apresentou diploma de conclusão de curso, por conta disto, por ser pré 

– requisitos aos demais , não recebe pontuação. 

 


