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EDITAL COMPLEMENTAR 01/2017 - 11 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

DIVULGAÇÃO DE JULGAMENTO AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO 

DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR. 
 

A presidente da comissão organizadora do processo seletivo simplificado do município de São José do 

Xingu – MT, no uso de suas atribuições legais faz saber aos interessados que já estão dispostos os 

julgamentos dos recursos contra o resultado preliminar, conforme quadro abaixo que será afixado no 

mural da prefeitura municipal e publicado na página, www.assepublica.listaeditais.com.br para as 

devidas conferências.  

 
 
 
 
 

EDITAL Processo Seletivo - 01/2017 

INSCRIÇÃO 664886 

CARGO FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO - DISTRITO STO FONTOURA  

DATA DE SOLICITAÇÃO 02/09/2017 às 20h 21min 

PEDIDO Recontagem de pontos de títulos. 

DESCRIÇÃO FATOS solicito a validação do certificado de pós graduação (títulos) 

DESCRIÇÃO Posto que a nota do título não foi computada, implicando na minha classificação 
final, uma vez que se a mesma tivesse sido considerada seria a primeira colocada no 
certame. Em sendo assim, solicito a verificação quanto a pontuação de títulos 

RESPOSTA De fato a candidata enviou os seus certificados, comprovando sua pós-graduação e 
garantindo a mesma 5 (cinco) pontos. 

STATUS DEFERIDO  
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EDITAL Processo Seletivo - 01/2017 

INSCRIÇÃO 660012 

CARGO NUTRICIONISTA - SEDE DO MUNICÍPIO 

DATA DE SOLICITAÇÃO 01/09/2017 às 09h 24min 

PEDIDO Recontagem de pontos em relação a prova específica.  

DESCRIÇÃO FATOS Recontagem da pontuação. 

DESCRIÇÃO Peço que seja analisada minha pontuação.  

RESPOSTA A pontuação da candidata será mantida.  

STATUS INDEFERIDO  

 
 
 
 
 
 

EDITAL Processo Seletivo - 01/2017 

INSCRIÇÃO 663893 

CARGO ORIENTADOR SOCIAL - DISTRITO STO FONTOURA  

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2017 às 21h 15min 

PEDIDO Solicito a verificação da classificação geral. 

DESCRIÇÃO FATOS O meu nome não consta na classificação geral. 

DESCRIÇÃO Quero saber porque o meu nome não consta na classificação geral, uma vez que fiz a 
prova e preenchi o gabarito corretamente. 

RESPOSTA O cargo pelo qual a candidata concorria por uma vaga exigia uma pontuação mínima, 
sendo elas 3 (TRÊS) pontos em português e 9 (NOVE) pontos em conhecimentos 
especifico. A pontuação da candidata foi 0 (ZERO) pontos em português e 15 
(QUINZE) pontos em conhecimento especifico, não havendo assim o cumprimento de 
um dos critérios para a classificação da mesma.  

STATUS INDEFERIDO  
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EDITAL Processo Seletivo - 01/2017 

INSCRIÇÃO 664478 

CARGO PROFESSOR(A) PEDAGOGIA  - DISTRITO STO FONTOURA  

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/08/2017 às 19h 26min 

PEDIDO Venho por isso requerer meus 5,0 pontos da contagem de títulos. 

DESCRIÇÃO FATOS venho por meio deste solicitar recurso contra a minha classificação uma vez que 
consta apenas  os pontos obtidos em prova objetiva e não foi somada minha 
pontuação de título de pós graduação. 

DESCRIÇÃO O referido título foi enviado conforme especificações do presente edital e em tempo 
hábil. Não se justificando o fato de não ter sido contado. 

RESPOSTA De fato a candidata enviou os seus certificados, comprovando sua pós-graduação e 
garantindo a mesma 5 (cinco) pontos. 

STATUS DEFERIDO  

 
 
 
 
 

São José do Xingu/MT, em 05 de setembro de 2017. 
 
 

 
 
 
 

Fernanda Alves Bezerra 
Presidente da Comissão Organizadora 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


