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RESULTADO DE ANÁLISE DE RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO - TÍTULOS, PROVAS PRÁTICAS E TAF 

Inscrição Candidato Alegação Parecer Resultado 

881889 Ana Paula Alonso Mafra 

Candidato solicita 
revisão de sua 
pontuação publicada 
no Resultado Geral 

Recurso Rejeitado, 
conforme item 8.2 do 
Edital de Abertura. 
Recurso Intempestivo. 
Não foram detectados 
nenhuma falha de 
leitura ou erro de 
contagem dos pontos, 
permanecendo 
inalterado o resultado 
geral publicado. 
Rascunho não tem 
qualquer valor legal 
para o Concurso 
Público, e o 
preenchimento da 
folha de resposta é de 
responsabilidade do 
candidato. 

Indeferido 

930188 Aracele Tinoco Santana Coimbra 

A candidata interpôs 
recurso contra 
resultado da Prova 
de Títulos alegando 
que foram atribuídos 
pontuação exclusiva 
do cargo de 
Professor PEB I para 
o Cargo de 
Especialista da 
Educação - 
Supervisor 
Pedagógico. 

Em análise ao alegado 
pela candidata, 
constatou-se razão ao 
observado em recurso 
pela mesma. Feita a 
retificação no 
Resultado das Provas 
de Títulos para o cargo 
de Especialista da 
Educação - Supervisor 
Pedagógico. 

Deferido 

881515 Bruno Eustáquio Pereira Silveira 

Candidato solicita 
revisão de sua 
pontuação publicada 
no Resultado Geral 

Recurso Rejeitado, 
conforme item 8.2 do 
Edital de Abertura. 
Recurso Intempestivo. 
Não foi detectado 
nenhuma falha de 
leitura ou erro de 
contagem dos pontos, 
permanecendo 
inalterado o resultado 
geral publicado. 

Indeferido 

925440 Cleiton José da Silveira 

O Candidato interpôs 
recurso 
questionando sua 
não convocação para 
o Teste de Aptidão 
Física. 

Em análise ao recurso 
interposto, não foi 
detectado qualquer 
irregularidade quanto 
a sua não convocação 
para o Teste de 
Aptidão Física. O 
candidato não obteve 
nota que o 
classificasse para a 
próxima etapa, do 
teste de aptidão física. 
Não houve qualquer 
irregularidade quanto 
a sua comprovação de 
sua condição de 

Indeferido 
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Pessoa Portadora de 
Necessidades 
Especiais. 

902866 Cristiane Patrícia Alves 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
constatou-se que 
foram apresentadas 
cópias simples de 
alguns de seus títulos, 
ou seja, sem 
autenticação. Em 
desacordo com regra 
editalícia e cursos que 
não são afins ao cargo 
pleiteado pela 
candidata. Após 
reanálise de seus 
títulos, foi atribuído 
mais um ponto, 
totalizando 8 (oito) 
pontos em sua 
pontuação de títulos 
referente ao curso de 
Programa de Avaliação 
Continuada. 

Deferido 

887884 Daniela Barbosa Daniel Conceição 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
interposto foi 
constatado que a 
candidata foi 
pontuada em 10 
pontos, o máximo 
permitido, conforme 
determina o edital. 

Indeferido 

923684 Denise Dioguina Santos 

A candidata interpôs 
recurso contra 
resultado da Prova 
de Títulos alegando 
que foram atribuídos 
pontuação exclusiva 
do cargo de 
Professor PEB I para 
o Cargo de 
Especialista da 
Educação - 
Supervisor 
Pedagógico. 

Em análise ao alegado 
pela candidata, 
constatou-se razão ao 
observado em recurso 
pela mesma. Feita a 
retificação no 
Resultado das Provas 
de Títulos para o cargo 
de Especialista da 
Educação - Supervisor 
Pedagógico. 

Deferido 

907557 Felipe Moura Alves 
O candidato interpôs 
recurso contra 
Gabarito Oficial. 

Recurso Rejeitado, 
conforme item 8.2 do 
Edital de Abertura. 
Recurso Intempestivo. 
A referida questão foi 
analisada pela Banca 
Elaboradora, 
permanecendo 
inalterada sua decisão. 

Indeferido 
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901879 Girlene de Jesus Vieira Xavier 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
interposto foi 
constatado que a 
candidata foi 
pontuada em 10 
pontos, o máximo 
permitido, conforme 
determina o edital. 

Indeferido 

912612 José de Souza 

O Candidato interpôs 
recurso 
questionando sua 
não convocação para 
o Teste de Aptidão 
Física. 

Em análise ao recurso 
interposto, não foi 
detectado qualquer 
irregularidade quanto 
a sua não convocação 
para o Teste de 
Aptidão Física. O 
candidato não obteve 
nota que o 
classificasse para a 
próxima etapa, do 
teste de aptidão física. 
Não houve qualquer 
irregularidade quanto 
a sua comprovação de 
sua condição de 
Pessoa Portadora de 
Necessidades 
Especiais. 

Indeferido 

899189 Juracy Coelho dos Santos 

A candidata interpôs 
recurso contra 
resultado da Prova 
de Títulos. Alegando 
que foram entregues 
títulos após a data 
limite. 

Em análise ao alegado 
pela candidata, 
constatou-se que não 
há qualquer 
fundamentação ou 
pertinência de suas 
alegações. Não houve 
aceitação de títulos 
fora do prazo editalício 
de entrega dos 
mesmos. 

Indeferido 

893338 Leilimara Pinto de Moura 

A Candidata interpôs 
recurso solicitando 
comprovação de sua 
deficiência visual. 

 Não houve qualquer 
irregularidade quanto 
a sua comprovação de 
sua condição de 
Pessoa Portadora de 
Necessidades 
Especiais, estando 
aprovada sua 
solicitação de inclusão 
nas vagas P.N.E. O 
candidato não obteve 
nota que o 
classificasse para a 
próxima etapa, do 
teste de aptidão física. 

Deferido 

886968 Lidiane Cristina De Souza 

A candidata interpôs 
recurso 
inconformada com o 
resultado de seu 
teste de aptidão 
física. 

Após análise de seu 
laudo de Teste de 
Aptidão Física e 
atestado médico 
constatou-se que não 
houve qualquer 
irregularidade no 
resultado do mesmo. 
Sobre a pontuação, foi 

Indeferido 
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observado o Segundo 
Termo de Retificação 
do Edital publicado em 
nosso site. Permanece 
assim o resultado. 

884910 Lílian Marques Alves 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
interposto foi 
constatado que foi 
apresentado atestado 
de conclusão de curso. 
O edital exige diploma 
ou certificado. 

Indeferido 

925221 Lindamara Couto Quintão 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
constatou-se que 
todas as cópias 
apresentadas de seus 
títulos em 
conformidade com 
regras editalícia 
totalizando 10 pontos. 

Deferido 

892964 Maiamy Soares Serra 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
constatou-se que 
foram apresentadas 
cópias simples de seus 
títulos, ou seja, sem 
autenticação. Em 
desacordo com regra 
editalícia. 

Indeferido 

908686 Margarida Sueli de Oliveira 

O candidato interpôs 
recurso contra 
resultado da Prova 
de Títulos. 

Já emitida e divulgada 
retificação quanto ao 
limite de 10 pontos. 

Deferido 

911342 Maria Aparecida dos Santos Costa 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
interposto foi 
constatado que a 
candidata foi 
pontuada em 10 
pontos, o máximo 
permitido, conforme 
determina o edital. 

Indeferido 

911342 Maria Aparecida dos Santos Costa 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
interposto foi 
constatado que a 
candidata foi 
pontuada em 10 
pontos, o máximo 
permitido, conforme 
determina o edital. 

Indeferido 

908191 Maura de Lourdes Araújo 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
constatou-se que 
todas as cópias 
apresentadas de seus 
títulos estão em cópias 
simples, ou seja, sem 
autenticação. 

Indeferido 
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930897 Natália Eva Cunha de Souza 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
interposto foi 
constatado que foi 
apresentado 2 títulos 
de cursos não 
pontuados por 
estrarem sem 
assinatura do 
representante, no 
caso, o Senac de 
Curvelo. 3 pontos 
foram atribuídos 
referentes a 3 títulos 
válidos apresentados. 

Indeferido 

918526 Pabliane Aparecida Pinto de Oliveira 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise constatou-
se que foi apresentado 
um título (curso de 
Especialização) em 
acordo com a prova de 
título, atribuindo 5 
pontos. 

Deferido 

930117 Palova Cristine Soares Dias 

A candidata interpôs 
recurso 
inconformada por ter 
sido ao Teste de 
Aptidão física 
alegando a não 
razoabilidade e 
proporcionalidade na 
exigência de teste de 
aptidão física. 

Após análise do 
recurso, esclarecemos. 
O Teste de Aptidão 
física está de acordo 
com as atribuições do 
cargo. E desde a 
publicação do edital a 
regra é a mesma, 
qualquer interessado 
poderia impugnar 
regras editalícia o que 
nenhum fez. E mesmo 
assim não há qualquer 
irregularidade na 
exigência de Teste de 
Aptidão Física para um 
cargo que exige e tem 
por essência a 
atividade física braçal. 

Indeferido 

920709 Paulo Henrique Lima Costa 
O candidato interpôs 
recurso contra 
Gabarito Oficial. 

Recurso Rejeitado, 
conforme item 8.2 do 
Edital de Abertura. 
Recurso Intempestivo. 
A referida questão foi 
analisada pela Banca 
Elaboradora, 
permanecendo 
inalterada sua decisão. 

Indeferido 

887918 Paulo Roberto dos Santos 

Candidato solicita 
revisão de sua 
pontuação publicada 
no Resultado Geral 

Recurso Rejeitado, 
conforme item 8.2 do 
Edital de Abertura. 
Recurso Intempestivo. 
Não foi detectado 
nenhuma falha de 
leitura ou erro de 
contagem dos pontos, 
permanecendo 
inalterado o resultado 
geral publicado. 

Indeferido 
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887918 Paulo Roberto dos Santos 

O candidato interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Já emitida e divulgada 
retificação quanto ao 
limite de 10 pontos. 

Indeferido 

925148 Queli Cristina Miranda de Matos Machado 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
interposto foi 
constatado que a 
candidata foi 
pontuada em 10 
pontos, o máximo 
permitido, conforme 
determina o edital. 

Indeferido 

920645 Rafael Ernane de Castro 

O Candidato interpôs 
recurso 
questionando sua 
não convocação para 
o Teste de Aptidão 
Física. 

Em análise ao recurso 
interposto, não foi 
detectado qualquer 
irregularidade quanto 
a sua não convocação 
para o Teste de 
Aptidão Física. O 
candidato não obteve 
nota que o 
classificasse para a 
próxima etapa, do 
teste de aptidão física. 
Não houve qualquer 
irregularidade quanto 
a sua comprovação de 
sua condição de 
Pessoa Portadora de 
Necessidades 
Especiais. 

Indeferido 

928540 Rosilene Aparecida Elpídio 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
constatou-se que 
todas as cópias 
apresentadas de seus 
títulos em 
conformidade com 
regras editalícia 
totalizando 10 pontos. 

Deferido 

893888 Shirlene Katia de Souza Pereira 

O candidato interpôs 
recurso contra 
resultado da Prova 
de Títulos. 

Já emitida e divulgada 
retificação quanto ao 
limite de 10 pontos. 

Deferido 

919127 Sonia Rodrigues Ferreira 

A Candidata interpôs 
recurso solicitando 
revisão de seu Teste 
de Aptidão Física 
alegando que 
executou todo o 
teste em 
conformidade com 
as regras editalícia. 

Após análise de seu 
laudo de Teste de 
Aptidão Física e 
atestado médico 
constatou-se que a 
candidata tem razão 
em suas alegações, 
sendo considerada 
apta desde já. 

Deferido 
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920686 Vera Lúcia de Castro Ferreira 

A candidata interpôs 
recurso alegando 
que não poderia ser 
submetida ao teste 
de aptidão física por 
ter 55 anos de idade. 

No edital não há 
previsão de isenção do 
Teste de Aptidão Física 
para pessoas com mais 
de 50 anos. Todos os 
candidatos deverão 
ser submetidos ao 
Teste de Aptidão Física 
como previsto em 
edital. Há ainda um 
escalonamento de 
marcas que levam em 
consideração o sexo e 
a idade do candidato, 
possibilitando assim 
um teste justo e 
adequado a cada 
peculiaridade. 

Indeferido 

913159 Vilma de Fátima de Freitas 

A candidata interpôs 
recurso contra sua 
pontuação na Prova 
de Títulos. 

Em análise do recurso 
interposto foi 
constatado que foi 
apresentado histórico 
escolar. O edital exige 
diploma ou certificado. 

Indeferido 

923961 Vitor Araújo Damacena 

O Candidato interpôs 
recurso solicitando 
comprovação de sua 
deficiência visual. 

 Não houve qualquer 
irregularidade quanto 
a sua comprovação de 
sua condição de 
Pessoa Portadora de 
Necessidades 
Especiais, estando 
aprovada sua 
solicitação de inclusão 
nas vagas P.N.E. O 
candidato não obteve 
nota que o 
classificasse para a 
próxima etapa, do 
teste de aptidão física. 

Deferido 

 


