
PROCESSO SELETIVO 002/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONCERNENTES AOS 

TÍTULOS/RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS 

 
EXPLICAÇÃO DE MODO GERAL: 

A Comissão do Processo Seletivo divulga o resultado das interposições de recursos de 

títulos, bem como algumas considerações que não foram observadas por muitos. Informa 

também que a má interpretação, desconhecimento do que o mesmo pede ou a não compreensão 

do que diz o edital, NÃO é de responsabilidade da Comissão. A mesma analisa/analisou o que 

se pediu como critério, nada mais. A entrega completa ou não da documentação, é também de 

responsabilidade do(a) candidato(a) observar e fazer o certo. 

O Processo Seletivo supracitado tem alguns tópicos que não foram observados pelos 

candidatos(as). Por nível de escolaridade: 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: 

No anexo II do edital, páginas 10, 11, 12; está muito clara a forma de avaliação e somatória de 

pontos de cada candidato(a) para o cargo pleiteado, bem como a quantidade máxima de títulos 

por carga horária, tal como: 8h, 40h, 80h, 120h, cursando ensino superior em qualquer área 

(leve-se em consideração que é completamente diferente da pontuação do cargo de nível 

superior). 

Quanto a tempo de serviço também está muito clara a forma de levar em consideração ao que 

cada candidato(a) apresentou como tempo. Atentar para o detalhe: cargo pleiteado. 

Muitos apresentaram N cursos, mas não estavam relacionados ao que se propuseram a 

fazer/trabalhar. 

 
ENSINO SUPERIOR: 

O Edital no anexo II, páginas 13, 14 (qualificação profissional) deixa claro que, para cada carga 

horária apresentada, deve-se apresentar o CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NA ÁREA A 

QUE SE PROPÕE, consequentemente, declaração não foi aceita. Fala também da quantidade 

de títulos e a carga horária de cada um a ser apresentada, bem como a pontuação para 

modalidade. 

Alguns candidatos(as) apresentaram vários certificados, mas, não se encaixavam com as regras 

estabelecidas para esse edital, ou seja: 40h, 80h, 120h, 360h. Além de ressaltar que só VALE 

UM CERTIFICADO para cada carga horária apresentada. E mesmo assim, se relacionados com 

a área de competência a que cada um se propôs. Cursos com carga horária abaixo de 40 horas 



NÃO foram computados com pontuação, pois, o edital não tem esse tópico com pontuação. 

Somente qualificação. 

 
OS RECURSOS FORAM INDEFERIDOS: 

1 – PROTOCOLO Nº 003/2020 – JULIANO RIBEIRO MENDES – Documentação apresentada 

na data de 16/12/2019 como títulos NÃO é a mesma apresentada na interposição acima. O 

candidato foi avaliado e teve sua somatória de pontos de acordo com o que apresentou na data 

de 16/12/2019. 

2 – PROTOCOLO Nº 020/2020 – FERNANDA LIMA BARBOSA – Apresentou certificados e 

títulos, demonstrando qualificação para a área pleiteada; mas a Comissão levou em 

consideração o que pede o edital. 

3 – PROTOCOLO Nº 030/2020 – RONNY GONÇALVES SOBREIRA – A documentação foi 

entregue incompleta na data de entrega dos títulos. Continua com a mesma classificação. 
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