
 
 
 
 
 
 
 
 

Parecer Recursos 

PROCESSO SELETIVO: GURJÃO 

CANDIDATO(A):  ARMELINDA DE FARIAS ARÚJO COUTINHO  

CONTRA ARGUMENTAÇÃO: 

Cara candidata,  

Em resposta ao seu recurso e em esclarecimento à nota atribuída aos títulos enviados para análise 

descrevemos abaixo: 

 

Conclusão de Ensino Superior em qualquer área: 6,00 (seis) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA  

Efetivo Exercício em atividade em área objeto ao cargo: 15 (quinze) pontos. 

 1 ponto por mês trabalho específico na área objeto, nos últimos 06 (seis) anos limitados até 

dezembro de 2019.  

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 160 

horas/aulas:  15 (quinze) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 60 

a 159 horas/aula: NÃO PONTUOU  

CERTIFICADO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA -

REALIZADO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012.  

(Conforme edital normativo os certificados deverão está válidos dentre os últimos 6 anos.)  

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 08 

a 59 horas/aula: 6 (seis) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA 

 

Pontuação total: 42,00 pontos  

 

 

Portanto, manifesto pelo INDEFERIMENTO do Recurso interposto. 

 

Gurjão, 14 de fevereiro de 2020.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Parecer Recursos 

PROCESSO SELETIVO: GURJÃO 

CANDIDATO(A):  JULIA DILMA DE FARIAS NUNES   

CONTRA ARGUMENTAÇÃO: 

Cara candidata,  

Em resposta ao seu recurso e em esclarecimento à nota atribuída aos títulos enviados para análise 

descrevemos abaixo: 

 

Conclusão de Ensino Superior em qualquer área: 6,00 (seis) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA  

Efetivo Exercício em atividade em área objeto ao cargo: 15 (quinze) pontos. 

 1 ponto por mês trabalho específico na área objeto, nos últimos 06 (seis) anos limitados até 

dezembro de 2019. 

Conforme Capítulo 9.0 DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  

Conforme Item1.0 

a) O tempo de serviço sem setor Público será comprovado através de documento original ou 

cópia autenticada.  

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 160 

horas/aulas:  NÃO PONTUOU 

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 60 

a 159 horas/aula: 14,00 (Catorze) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 08 

a 59 horas/aula: 6 (seis) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA 

 

Pontuação total: 41,00 pontos  

 

 

Portanto, manifesto pelo INDEFERIMENTO do Recurso interposto. 

 

Gurjão, 14 de fevereiro de 2020. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Parecer Recursos 

PROCESSO SELETIVO: GURJÃO 

CANDIDATO(A):  MARIA IZANA GARCIA DA SILVA    

CONTRA ARGUMENTAÇÃO: 

Cara candidata,  

Em resposta ao seu recurso e em esclarecimento à nota atribuída aos títulos enviados para análise 

descrevemos abaixo: 

Conclusão de Ensino Superior:  NÃO PONTUOU 

Efetivo Exercício em atividade em área objeto ao cargo: 15,00 (quinze) pontos.  

Exerceu a função de Cuidador Social nos períodos de 03/09/2018 a 31/01/2020  - 15 meses  

Conforme tabela no Capítulo 9.0 DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO – Item 9.2 

 1 (um) ponto por mês de trabalho na área objeto ao cargo, nos últimos 06 (seis) anos limitados até 

dezembro de 2019.  

Item 10.  

a) O tempo de serviço para o cargo será comprovado através de documento original ou cópia 

autenticada.  

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 160 

horas/aulas:  NÃO PONTUOU 

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 60 

a 159 horas/aula: NÃO PONTUOU  

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 08 

a 59 horas/aula: 6 (seis) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA 

 

Pontuação total: 21,00 pontos 

 

Portanto, manifesto pelo DEFERIMENTO PARCIAL do Recurso interposto. 

Gurjão, 14 de fevereiro de 2020.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Parecer Recursos 

PROCESSO SELETIVO: GURJÃO 

CANDIDATO(A):  ROSIMERE DE SOUZA RAMOS  

CONTRA ARGUMENTAÇÃO: 

Cara candidata,  

Em resposta ao seu recurso e em esclarecimento à nota atribuída aos títulos enviados para análise 

descrevemos abaixo: 

 

Especialização: 9,00 (nove) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA  

Efetivo Exercício em atividade em área objeto ao cargo: 36 pontos. 

Conforme tabela no Capítulo 9.0 DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO – Item 9.2 

1 (um) ponto por mês de trabalho na área objeto ao cargo, nos últimos 06 (seis) anos limitados até 

fevereiro de 2018.   

Item 10.  

a) O tempo de serviço para o cargo será comprovado através de documento original ou cópia 

autenticada.  

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 160 

horas/aulas:  16,00 (Dezesseis pontos)  - PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 60 

a 159 horas/aula: NÃO PONTUOU  

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 08 

a 59 horas/aula: 4 (quatro) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA 

 

Pontuação total: 65,00 pontos  

 

Portanto, manifesto pelo INDEFERIMENTO do Recurso interposto. 

 

Gurjão, 14 de fevereiro de 2020.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Parecer Recursos 

PROCESSO SELETIVO: GURJÃO 

CANDIDATO(A):  SINDIA DE ARAÚJO OLIVEIRA FARIAS   

CONTRA ARGUMENTAÇÃO: 

Cara candidata,  

Em resposta ao seu recurso e em esclarecimento à nota atribuída aos títulos enviados para análise 

descrevemos abaixo: 

 

Conclusão de Ensino Superior:  6,00 (seis) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA  

Efetivo Exercício em atividade em área objeto ao cargo: 3,00 (três) pontos 

De Setembro à Dezembro de 2019 na Creche Municipal Maria Graciete Ramos Castro – Exercendo o 

cargo de Cuidadora Social  (Três meses) 

Conforme tabela no Capítulo 9.0 DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO – Item 9.2 

 1 (um) ponto por mês de trabalho na área objeto ao cargo, nos últimos 06 (seis) anos limitados até 

dezembro de 2019.  

Item 10.  

a) O tempo de serviço para o cargo será comprovado através de documento original ou cópia 

autenticada.  

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 160 

horas/aulas:  NÃO PONTUOU 

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 60 

a 159 horas/aula: NÃO PONTUOU  

Certificado de participação em cursos de capacitação/atualização com carga horária de no mínimo 08 

a 59 horas/aula: 6 (seis) pontos - PONTUAÇÃO MÁXIMA 

 

Pontuação total: 15,00 pontos 

Portanto, manifesto pelo INDEFERIMENTO do Recurso interposto. 

Gurjão, 14 de fevereiro de 2020.  

 


