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COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado III – 06/12/2018

Informa decisão dos recursos  apresentados em
face  a  classificação  preliminar  e  corrige  de
ofício  erro  de  correção  relativo  ao  Processo
Seletivo nº 002/2018.

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 0067/2018, representada por sua Presidente, Sra. Maria
Regina Medeiros, no uso de suas atribuições e segundo dados remetidos pela empresa responsável pela execução do
processo seletivo, torna públicas as deliberações dos recursos apresentados em face a classificação preliminar. Todos
as fundamentações do deferimento/indeferimento do recursos estão disponíveis na área do candidato:

Cargo Nº Inscrição Recurso Resultado

Professor de Educação Infantil – 
Habilitado 

1281789
Pontuação
de Títulos

Não foi juntado o histórico escolar no certificado de
pós-graduação do conforme determina o item 4.6.4
alínea "a" do edital 001/2018.
RECURSO INDEFERIDO

Professor de Educação Física 40h 
Habilitado

1286257 
Resultado
das 
Provas

Em  que  pese  vedado  o  recurso  contra  gabarito,
ficou  constatado  que  houve  o  deferimento  do
recurso da questão 23 (conhecimentos específicos),
no entanto, no arquivo publicado restou a resposta
como alternativa  “A”.  Observamos  que  conforme
prova  juntado  a  resposta  constante  da  área  do
candidato a correção do gabarito já levou em conta
a alternativa como anulada. 

Professor de Educação Infantil 40h
Habilitado

1285316 
Pontuação
de Títulos

A  requerente  junta  declaração  de  conclusão  do
curso  de  pós-graduação,  algo  vedado  pelo  item
4.6.5 do edital nº 001/2018. Bem como, qualquer
aceite  fora  das  condições  edilícias,  geraria
desiquilíbrio entre os candidatos. 
RECURSO INDEFERIDO

Professor de Educação Infantil 40h
Não Habilitado

1284338
Resultado
das 
Provas

RECURSO DEFERIDO, recontado a pontuação e
alterado classificação.

Por último constatamos de ofício na não correção do gabarito da candidata inscrita sob nº 1294943 – Danila Aparecida Barbosa, o 
qual efetuamos a correção e reposicionamento na classificação preliminar com sua pontuação.

Maria Regina Medeiros
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Decreto nº 067/2018
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