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ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

 

Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 1820516 

CARGO Professor (Educação Infantil e Anos Iniciais) 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/12/2019 22:46 

DESCRIÇÃO FATOS Meu nome não consta na lista para férias. Sendo que me inscrevi também para tal 
período.  

FUNDAMENTAÇÃO Me inscrevi para o período de férias,  porém meu nome não consta na lista. Peço para 
quês analisem minha inscrição  e me coloquem mas lista.  

PEDIDO Peço para analisarem minha inscrição é colocarem meu nome na lista,  pois me inscrevi 
para esse período.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede ao Requerente. E reanálise a lista das solicitações foi identificado que a 
Requerente consta na lista dos candidatos com interesse em trabalhar no plantão de férias de 
2020. 
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Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 1833136 

CARGO Professor de Educação Física 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/12/2019 22:42 

DESCRIÇÃO FATOS Percebi que não foi contabilizado os pontos da minha pós-graduação em treinamento 
desportivo, sendo que ela é uma complementação da grade curricular da graduação de 
licenciatura em educação física, fazendo com que eu fosse prejudicada tanto na nota 
como na classificação. 

FUNDAMENTAÇÃO Na grade curricular de licenciatura em educação física consta na QUINTA FASE as 
disciplinas ADMINISTRAÇÃO DESPORTIVA e TREINAMENTO DESPORTIVO que se 
baseia em planejar a rotina de exercícios de um indivíduo ou grupo de forma 
progressiva atuando nas funções humanas, fisiológicas e psicológicas com o objetivo 
de desenvolver suas capacidades motoras. Os treinamentos desportivos são 
atividades adaptadas por meio de planejamento para que consigamos instigar 
diferentes capacidades e habilidades para que tenhamos a percepção de suas 
progressões e possíveis dificuldades encontrando a melhor maneira de trabalhar e 
desenvolver cada indivíduo levando em consideração suas diferenças biológicas. 
Sendo assim a pós-graduação em TREINAMENTO DESPORTIVO é uma 
complementação da grade curricular da graduação de licenciatura em Educação 
física. 

PEDIDO Peço a conferência da  RECONTAGEM DE PONTOS, pois não foi contabilizado os 
pontos da pós graduação. segue anexo. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recur
sos/2399/1833136/8445e962feeb774588119bedfe40d67c.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede ao Requerente. Em reanálise ao título e frente a justificativa apresentada, 
determina-se a computação dos pontos na prova de títulos do certificado de pós graduação, 
nível especialização.  
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Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 1766602 

CARGO Professor (Educação Infantil e Anos Iniciais) 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DESCRIÇÃO FATOS A própria candidata entrou em contato por telefone informando que sua pontuação de 
títulos estava errada, pois a mesma não possuía o título de pós-graduação. Desta 
forma, foi realizada nova contagem de pontos e a reclassificação da candidata. 

 


