
 

 

 
 
 

JULGAMENTO DE RECURSOS 
 

Conforme Edital n° 002/2019 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Braúnas/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Resultado/pontuação das Provas 

Objetivas e de Títulos, divulgado em 17/04/2019, ordenados por vaga: 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 

Item 01: Experiência Profissional em serviço público 
  

De acordo com o item 6.1.3 do Edital: 
 

a) A pontuação só será atribuída ao período de um ano completo, assim compreendido 12 (doze) meses 
de efetiva atividade profissional na mesma função. Períodos inferiores a 12 (doze) meses completos não 
serão pontuados.  
b) As pontuações de experiência são independentes por ano trabalhado, ou seja, não são cumulativas; 
Mesmo trabalhando em mais de um local, só pontua UMA VEZ POR ANO. 

 
A declaração que nos foi encaminhada da Prefeitura Municipal de Mesquita informa que a candidata 

fez parte do quadro de funcionários constando nos períodos de 01/10/2012 a 31/12/2012, 07/03/2013 a 
31/12/2014, 02/02/2015 a 31/12/2016 e de 06/02/2017 a 15/12/2017, na condição de Servidora Contratada 
exercendo a função de Professor de Educação Física. 
 
 Na declaração da Prefeitura Municipal de Braúnas MG, consta o período de 306 dias que 
corresponde a 10 meses e seis dias, ou seja, não credita nenhum ponto a candidata 
 

Sendo assim, só foram atribuídos 02 pontos referentes a experiência profissional, do período 
07/03/2013 a 31/12/2014 (1 ano completo) e 02/02/2015 a 31/12/2016 (1 ano completo) na Prefeitura 
Municipal de Mesquita. 
 
Item 02: Certificados cursos de capacitação 
 

 De acordo com o Edital: 
 

6.13.1 Para a prova de títulos, de caráter classificatório, somente serão considerados os títulos que tiverem 
correlação com a área do emprego pretendido, conforme descrito abaixo:  
 

2 Curso de Capacitação na área específica, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 
 
 Os certificados de curso de capacitação que nos foram encaminhados tem carga horária acima de 
40h e ambos correspondem a área de conhecimento, sendo assim, a candidata recebeu 2 pontos por cada 
um dos certificados, totalizando aqui 04 pontos. 
 
 Somando – se os pontos obtidos em EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e CERTIFICADOS DE CURSO 
DE CAPACITAÇÃO, a candidata obteve o total de 06 pontos na prova de títulos. 
 

 
 

Belo Horizonte, 24 de Abril de 2019. 
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         Nome Inscrição Vaga 

 Fabiana Vieira Gonçalves. 1439146 10 – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE - NASF 


