

CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.
Uma empresa a serviço da educação
ANÁLISE DOS RECURSOS DAS PROVAS DE TÍTULOS

CARGO: ENFERMEIRO (A)
Nº
Inscrição

Nº
Protocolo

1406

004

1161

018

2362

003

2952

016

Recurso

Parecer

Revisão do recebimento da prova Deferido – Títulos apresentados: especialização: 2 Declaração de Conclusão
de títulos protocolado sob o Nº do Curso – 4 pontos; 2 Certificados de Participação de Curso com carga horária
245
de 40 hs – 4 pontos; 2 Cerificados de Curso Ministrado – 2 pontos; Tempo de
Serviço – 5 anos – 10 pontos. Total de Pontos: 20
Revisão do recebimento da prova Deferido Parcialmente – Títulos apresentados: Especialização- Declaração
de títulos protocolado sob o Nº que está freqüentando o curso de especialização (Título não válido) – 0
134, onde solicita 12 pontos de pontos; 2 Certificados de participação em curso com carga horária de 40hs – 4
Títulos
pontos; 2 Certificado/Declaração de Curso .Ministrado – 2 pontos (pelo edital
cada curso vale 1 ponto e não 2 como pleiteia a candidata); Tempo de Serviço –
1 ano – 2 pontos: Total de pontos: 08
Revisão dos pontos dos Indeferido – Títulos apresentados: Especialização- – 2 pontos; 2 Certificados
títulos, onde solicita 15 pontos, de participação em curso com carga horária de 40hs – 4 pontos; 1
Certificado/Declaração de Curso .Ministrado – 1 ponto ; Tempo de Serviço – 2
conforme protocolo 262
ano – 4 pontos: Total de pontos: 11 (Candidato(a) pleiteava 4 anos de tempo de
serviço sem a devida comprovação)
Revisão dos pontos dos Indeferido – Títulos apresentados: 2 Certificados de participação em curso com
títulos, onde solicita 10 pontos, carga horária de 40hs – 4 pontos; 1 Certificado/Declaração de Curso .Ministrado
– 1 ponto ; Tempo de Serviço – 1 ano – 2 pontos: Total de pontos: 07
conforme protocolo 781
(Candidato(a) pleiteava 4 anos de tempo de serviço sem a devida comprovação,
apresentando certificado como bolsista no período de 2004 a 2005)
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Nº
Inscrição

3321

4753

3491

CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.
Uma empresa a serviço da educação

Nº
Protocolo

Recurso

Parecer

Revisão da prova de títulos onde Indeferido – Títulos apresentados: 2 Certificados de participação em curso com
candidato(a)solicita 14 pontos, carga horária de 40hs – 4 pontos; Candidato(a) solicitou 2 pontos de Artigos
conforme protocolo Nº 0085
Publicados, 4 pontos de Participação em Cursos de até 40 hs, 4 pontos por
trabalho apresentado em eventos cientifico, no total de 10 pontos que não estão
previstos no item 4.4.1.2 do Edital
Revisão da prova de títulos onde Deferido – Títulos apresentados: Especialização: 1 Declaração de Conclusão
candidato(a)solicita 7 pontos, do Curso – 2 pontos; 2 Certificados de Participação de Curso com carga horária
conforme protocolo Nº 356
de 40 hs – 4 pontos; 1 Cerificado de Curso Ministrado – 1 pontos; Total de
Pontos: 7
Revisão da prova de títulos onde Deferido – Títulos apresentados: 2 Certificados de Participação de Curso com
candidato(a)solicita 8 pontos, carga horária de 40 hs – 4 pontos; 2 Cerificados de Curso Ministrado – 2
pontos; Tempo de Serviço – 1 ano - Total de Pontos: 8
conforme protocolo Nº 280

A revisão da prova de títulos dos candidatos sem o numero de Protocolo foi solicitada pela Banca Revisora em função de que os mesmos não
tinham sidos analisados e divulgados junto com os demais.
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CARGO: FISIOTERAPEUTA
Nº
Inscrição

Nº
Protocolo

Recurso

Parecer

3941

001

Revisão dos pontos da prova Deferido – Após revisão foi constado que a pontuação obtida pelo candidato
objetiva em relação ao publicado conforme resultado da prova objetiva foi de 62 pontos e somando com a prova
de títulos (12 pontos) candidato passa a ter 74 pontos.
com as provas de títulos.

4722

013

Revisão dos pontos da prova
objetiva em relação ao publicado
com as provas de títulos e Títulos
enviado através do protocolo Nº
048

Prova de Títulos: Indeferido – Candidato apresentou Declaração de Tempo de
Contribuição, de 01/01/2006 até 03/11/2009, onde exerce a função de
Coordenadora, diferente do cargo pelo qual está pleiteando, conforme item
4.4.1.2.4 do Edital 001/2009. Intempestivamente candidato(a) apresentou nova
Certidão de Tempo de Contribuição, datado de 22/01/2010, mudando o cargo
de Coordenadora para Fisioterapeuta, não sendo aceito pela Banca
examinadora.
Prova Objetiva; Deferido: Após revisão foi constado que a pontuação obtida
pelo candidato conforme resultado da prova objetiva foi de 60 pontos e
somando com a prova de títulos (6 pontos) candidato passa a ter 66 pontos.
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Nº
Inscrição

Nº
Protocolo

Recurso

Parecer

Prova de Títulos: Indeferido – Títulos apresentados: Especialização- 2
pontos; 2 Certificados de participação em curso com carga horária de 40hs – 4
pontos; 2 Certificado/Declaração de Curso .Ministrado – 2 pontos ; Tempo de
Serviço – 3 anos – 6 pontos: Total de pontos: 14 pontos. Candidato(a)
apresentou 2 certidão de tempo de serviço do mesmo período em Entidades
diferentes.
Prova Objetiva; Deferido: Após revisão foi constado que a pontuação obtida
pelo candidato conforme resultado da prova objetiva foi de 60 pontos e
somando com a prova de títulos (14 pontos) candidato passa a ter 74 pontos.
Deferido: Após revisão foi constado que a pontuação obtida pelo candidato
conforme resultado da prova objetiva foi de 56 pontos e somando com a prova
de títulos (10 pontos) candidato(a) passa a ter 66 pontos.
Prova de Títulos: Indeferido –; 2 Certificados de participação em curso com
carga horária de 40hs – 4 pontos; Candidato(a) apresentou outros certificados
de participação em cursos sem especificação da carga horária e artigos
publicados em revistas não sendo contemplados pela prova de títulos. Após a
revisão foi constato que equivocadamente foi colocado 1 ponto como curso
ministrado. Após a análise dos títulos candidato(a) passa a ter 4 pontos.
Prova Objetiva; Deferido: Após revisão foi constado que a pontuação obtida
pelo candidato conforme resultado da prova objetiva foi de 48 pontos e
somando com a prova de títulos (4 pontos) candidato passa a ter 52 pontos.
Prova de Títulos Indeferido: Candidato(a) não apresentou documento
comprovando habilitação.
Prova Objetiva; Deferido: Após revisão foi constado que a pontuação obtida
pelo candidato conforme resultado da prova objetiva foi de 48 pontos e
somando com a prova de títulos (4 pontos) candidato passa a ter 52 pontos

4589

010

Revisão dos pontos da prova
objetiva e provas de títulos
enviados através do protocolo Nº
213

3404

012

Revisão dos pontos da prova
objetiva

3746

008

Revisão dos pontos da prova
objetiva e provas de títulos
enviados através do protocolo Nº
189

619

014

Revisão dos pontos da prova
objetiva e provas de títulos
enviados através do protocolo Nº
136
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CARGO: FARMACÊUTICO / BIOQUIMICO
Nº
Inscrição

Nº
Protocolo

2068

002

3934

017

3934

019

3236

006

Recurso

Parecer

Revisão dos pontos da prova Deferido - Títulos apresentados: Especialização- 2 pontos; 1 Certificado de
objetiva e provas de títulos participação em curso com carga horária de 40hs – 2 pontos; Tempo de Serviço
enviados através do protocolo Nº – 4 anos – 8 pontos: Total de pontos: 12 pontos..
Prova Objetiva; Deferido: Após revisão foi constado que a pontuação obtida
123
pelo candidato conforme resultado da prova objetiva foi de 60 pontos e
somando com a prova de títulos (12 pontos) candidato passa a ter 72 pontos
Revisão dos pontos dos títulos, Prova de Títulos: Indeferido –; 2 Certificados de participação em curso com
onde solicita 10 pontos, conforme carga horária de 40hs – 4 pontos; 1 Declaração de curso ministrado com carga
protocolo 770.
horária de 60 hs – 1 ponto, Declaração de Tempo de Serviço: 1 ano – 2
pontos.Total de Pontos: 07 ..
Candidato(a) pede revisão de Indeferido - Títulos apresentados: Especialização- Certidão conclusão de
Títulos de outro(a) candidato(a) curso –2 pontos; 2 Certificados de participação em curso com carga horária de
alegando que a mesma não 40hs – 4 pontos; 2 Certificado/Declaração de Curso .Ministrado – 2 pontos;
Tempo de Serviço – 2 anos – 4 pontos: Total de pontos: 12
possui os Títulos recebidos
Candidato(a) citado pelo(a) requerente apresentou Certificado de Conclusão de
Curso com data de colação de grau 19 de dezembro de 2007.
Revisão dos pontos da prova Prova de Títulos: Deferido –;Títulos apresentados: 2 Certificados de
objetiva e provas de títulos participação em curso com carga horária de 40hs – 4 pontos; 2 Declarações de
enviados através do protocolo Nº Curso Ministrado – 2 pontos; Tempo de Serviço: 2 anos – 4 pontos. Total de
Pontos: 10 Pontos.
730
Prova Objetiva; Deferido: Após revisão foi constado que a pontuação obtida
pelo candidato conforme resultado da prova objetiva foi de 52 pontos e
somando com a prova de títulos (10 pontos) candidato passa a ter 62 pontos.
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CARGO: PSICÓLOGO
Nº
Inscrição

Nº
Protocolo

3322

011

766

007

Recurso

Parecer

Revisão dos pontos da prova Deferido: Após revisão foi constado que a pontuação obtida pelo candidato
objetiva
conforme resultado da prova objetiva foi de 70 pontos e somando com a prova
de títulos (10 pontos) candidato(a) passa a ter 80 pontos.
Revisão dos pontos da prova Prova de Títulos: Indeferido –;Títulos apresentados: 2 Certificados de
objetiva e provas de títulos participação em curso com carga horária de 40hs – 4 pontos; 1 Declaração de
enviados através do protocolo Nº Curso Ministrado – 1 ponto ( e não 2 pontos solicitado pelo(a) candidato(a));
Tempo de Serviço: 5 anos – 10 pontos. Total de Pontos: 15
214
Pontos.Candidato(a) solicita 2 pontos por trabalhos apresentados em Eventos
Científicos, o que o edital não contempla.
Prova Objetiva; Deferido: Após revisão foi constado que a pontuação obtida
pelo candidato conforme resultado da prova objetiva foi de 56 pontos e
somando com a prova de títulos (15 pontos) candidato passa a ter 71 pontos.

CARGO: DENTISTA
Nº
Inscrição

1049

Nº
Protocolo

005

Recurso

Parecer

Revisão dos pontos da prova
objetiva e provas de títulos
enviados através do protocolo Nº
214

Prova de Títulos: Indeferido –;Títulos apresentados: 1 Certificado de
participação de curso de aperfeiçoamento com a carga horária de 128 hs. (
Título não considerado como especialização conforme art. 44, III da LDB cc art.
5º da Resolução Nº 004/2001 do Conselho Nacional de Educação) 2
Certificados de participação em curso com carga horária de 40hs – 4 pontos; 2
Declaração de Curso Ministrado – 2 pontos Tempo de Serviço: 5 anos – 10
pontos. Total de Pontos: 16 Pontos..
Prova Objetiva; Deferido: Após revisão foi constado que a pontuação obtida
pelo candidato conforme resultado da prova objetiva foi de 60 pontos e
somando com a prova de títulos (16 pontos) candidato passa a ter 76 pontos.
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nº
Inscrição

Nº
Protocolo

1.414

009

1.393

015

2.081

020

2721

021

Recurso

Parecer

Revisão dos pontos dos títulos, Deferido Parcialmente – Títulos apresentados: 2 Certificado de participação
onde solicita 18 pontos, conforme em curso com carga horária até 40 hs – 4 pontos; 3 Certificado de participação
protocolo 638
em curso com carga horária acima de 40 hs – 6 pontos; Certidão de Tempo
de Serviço: 3 anos e quatro meses – 6 pontos. Total de Pontos: 16 pontos.
Candidato alega que seus pontos Deferido – Títulos apresentados: 1 Certificado de participação em curso com
de títulos não foram computados, carga horária de 40 hs – 2 pontos; Certidão de Tempo de Serviço: 1 ano – 2
pontos. Total de Pontos: 4 pontos. Obs: Candidato havia informado seu numero
conforme protocolo Nº 404
de inscrição equivocado no Formulário de Envio dos títulos.
Candidato(a) pede revisão de Indeferido - O(A) candidata citado(a) pelo(a) requerente apresentou Certificado
Títulos de outro(a) candidata de Conclusão do Curso de Tec. em Enfermagem datado de 12/05/2009 ( o
alegando que a mesma não Curso foi concluído em dezembro de 2008, 1 Certificado de participação de
possui os Títulos recebidos
curso de 40 hs datado de 02/08/2009 e outro com data de 31/05/2009.
Revisão dos pontos dos títulos, Indeferido – Títulos apresentados: 4 Certificados de participação em curso com
onde solicita 20 pontos, conforme carga horária mínima de 40 hs – 6 pontos (limite máximo de pontos); 1
protocolo 337
Certificado datado de 02/12/2003 (datado com mais de 2 anos) Tempo de
Serviço; 1 ano – 2 pontos;– Total de pontos: 8 pontos Total de documentos
enviados pelo candidato: 06 (conforme formulário para envio de títulos assinado
pelo candidato). Não apresentou cópia da carteira de trabalho na época da
apresentação dos títulos, conforme consta no recurso,
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