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ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO JOÃO DO PIAUÍ - PI 
  

Cargo: Professor Educação Infantil – Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II   
Nº da 

Inscrição Recursos Resultado dos Recursos 

001 

Candidato (a) solicita a revisão na 
pontuação e lotação alegando que nesta 
houve erro e solicita a revisão da 
pontuação.  

INDEFERIDO: Pós revisão foi constatado que a pontuação solicitada pelo(a) candidato incluía 
Requisitos de nível Fundamental e Nível Superior. Quanto a lotação foi constato pela Banca que 
está correta conforme ficha de inscrição do candidato. No tocante a pontuação, a candidata 
solicitou pontuação para os Requisitos de Nível Fundamental e de Nível Superior 

99 

Candidato (a) solicita a correção da 
lotação feita para o cargo de Professor de 
Ensino Fundamental I, na qual fez para 
Zona Urbana e saiu para a Zona Rural 

DEFERIDO: Após análise do recurso foi constato que a candidata fez a inscrição optando pela 
Zona Urbana 
. 

34 

Candidato (a) alega fez a inscrição para o 
cargo de Professor de Educação Infantil - 
Ensino Fundamental I – Ensino 
Fundamental II para a  lotação zona rural 
e saiu para a lotação U.E,Manoel Mauricio 
Rodrigues /Gato e solicita que seja 
mudado a lotação para U.E do Junco 
/Junco 

DEFERIDO: Após revisão na documentação apresentada foi constado que o recurso procede. 

176 

Candidato (a) alega que fez a inscrição 
para o cargo de Professor de Educação 
Infantil - Ensino Fundamental I – Ensino 
Fundamental II para a  lotação U.E 
Vitorio Ferreira de Oliveira, localidade 
Grajaú e saiu para a lotação U.E,Dois de 
Outubro e solicita que seja mudado a 
lotação . No recurso solicita ainda que 
seja feita a revisão na pontuação 

DEFERIDO: Após revisão na pontuação foi constado a falta de um ponto e que o recurso 
procede no tocante a lotação 

15 Candidato (a) alega fez a inscrição para o DEFERIDO: Após revisão na documentação apresentada foi constado que o recurso procede . 



. 
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 cargo de Professor de Educação Infantil - 

Ensino Fundamental I – Ensino 
Fundamental II para a lotação U.E. 
Amadeus de Carvalho e saiu para a 
lotação U.E. Manoel Mauricio II e solicita 
que seja mudada a lotação 

10 

Candidato (a) alega fez a inscrição para o 
cargo de Professor de Educação Infantil - 
Ensino Fundamental I – Ensino 
Fundamental II para a lotação U.E. 
Amadeus de Carvalho e saiu para a 
lotação U.E. Manoel Mauricio Rodrigues  
e solicita que seja mudada a lotação 

DEFERIDO: Após revisão na documentação apresentada foi constado que o recurso procede . 

122 

Candidato (a) alega fez a inscrição para o 
cargo de Professor de Educação Infantil - 
Ensino Fundamental I – Ensino 
Fundamental II para a lotação U.E. 
Vitório Ferreira de Oliveira e saiu para a 
lotação U.E. Manoel Mauricio Rodrigues  
e solicita que seja mudada a lotação 

DEFERIDO: Após revisão na documentação apresentada foi constado que o recurso procede. 

129 
Candidato(a) solicita a recontagem de 
pontos alegando que seu nome não 
consta na lista dos classificados 

INDEFERIDO: Após a revisão dos documentos apresentados a Banca constatou que a candidata 
apresentou os seguintes documentos: 
Curriculo Vitae, Declaração de conclusão do curso de História ( 3 pontos), Declaração da UESPI 
de que o candidato necessita se ausentar de suas atividades, Certificado de conclusão do curso 
de informática (Curso não compatível com o cargo conforme tabela de pontos) e três contra-
cheques que não pode ser avaliado o tempo de serviço e documentos pessoais 

11 

Candidata solicita a recontagem de 
pontos alegando que seu tempo de 
serviço não foi computado corretamente, 
uma vez que mandou cópia das Portarias 
. 

INDEFERIDO: Após a revisão dos documentos apresentados, a Banca constatou que as 
Portarias apresentadas não estabelecem o lapso temporal de tempo de serviço. 

59 Candidata solicita a revisão de sua INDEFERIDO: Após a revisão dos documentos apresentados, a Banca constatou que os contra-
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 pontuação alegando que deveria obter no 

mínimo 6 pontos, sendo 3 de graduação e 
mais 3 pontos referente a seis anos de 
experiência em sala de aula comprovada 
através de contra-cheques. 

cheques apresentadas não estabelecem o lapso temporal de tempo de serviço, uma vez que o 
tempo mínimo dever um ano completo. 

14 

Candidata solicita a recontagem de 
pontos alegando que solicitou 3 pontos 
como experiência profissional pois 
enviou 2 declarações como tempo de 
serviço 

DEFERIDO PARCIALMENTE: Após a análise da documentação apresentada, a Banca constatou 
que as Declarações de Tempo de Serviço repetem duas vezes o ano de 2013, considerando 
apenas os anos de 2013 e 2014. 

88 
Candidato solicita a recontagem de 
pontos alegando que fez 8 pontos e não 7 
como foi divulgado. 

DEFERIDO: Após analise da documentação apresentada a Banca verificou que procede o 
recurso do candidato. 

 
Cargo: Professor de Educação Infantil – Ensino Fundamental I  

Nº da 
Inscrição Recursos Resultado dos Recursos 

29 

Candidato (a) alega que se inscreveu 
para o cargo de Professor de Educação 
Infantil – Ensino Fundamental I para a 
Unidade Amadeus Carvalho – 
Assentamento Marrecas e saiu para a 
Zona Urbana 

INDEFERIDO: O edital não prevê vaga do cargo de Professor de Educação Infantil – Ensino 
Fundamental I –para a U.E Amadeus Carvalho – Assentamento Marrecas. 

47 

Candidato (a) alega que se inscreveu 
para o cargo de Professor de Educação 
Infantil – Ensino Fundamental I para a 
Unidade Amadeus Carvalho – 
Assentamento Marrecas e saiu para a 
Zona Urbana e solicita a recontagem de 
pontos. 

INDEFERIDO: O edital não prevê vaga do cargo de Professor de Educação Infantil – Ensino 
Fundamental I –para a U.E Amadeus Carvalho – Assentamento Marrecas e em relação a 
pontuação a Banca mantém o que foi publicado. 

116 Candidato (a) alega colocou o numero do 
código da lotação errada, onde o correto 

INDEFERIDO: O edital não prevê vaga do cargo de Professor de Educação Infantil – Ensino 
Fundamental I –para a U.E Manoel Mauricio Rodrigues/Gato. 



. 
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 era para ser na U.E. Mauricio  

Rodrigues/Gato e saiu para Zona Urbana. 

159 

Candidato (a) alega que se inscreveu 
para o cargo de Professor de Educação 
Infantil – Ensino Fundamental I para a 
U.E  Valdiner V Pereira /Agrovila II e saiu 
para a Zona Urbana 

INDEFERIDO: O edital não prevê vaga do cargo de Professor de Educação Infantil – Ensino 
Fundamental I –para a U.E Amadeus Carvalho – Assentamento Marrecas. 

102 
Candidata solicita recontagem de pontos 
alegando que os documentos 
apresentados contariam 8 pontos 

DEFERIDO: Após analise da documentação apresentada a Banca verificou que a candidata 
apresentou os seguintes documentos: 
Diploma de Graduação – 3,0 pontos 
Comprovação de experiência profissional – 3,0 pontos 
Cursos de aperfeiçoamento – 2,0 pontos 

70 

Candidata alega que sua idade é superior 
a de alguns candidatos que concorreram 
ao pleito sendo solicitada a recontagem 
de pontos dos candidatos com empate. 

INDEFERIDO: Após analise da documentação apresentada a Banca verificou que não procede o 
recurso da candidata, sendo que o primeiro critério de desempate é Tempo de Serviço no 
município e não a idade 

 
Cargo: Professor ou Educador para acolher os jovens que freqüentam o curso  

Nº da 
Inscrição Recursos Resultado dos Recursos 

151 

Candidato (a) alega pelos documentos 
apresentados deveria obter 10 pontos e 
somente foi pontuado 5 pontos e pede 
revisão de seus pontos. Solicita ainda que 
seja revista a sua lotação, uma vez que 
fez a opção para U.E Jorge Rodrigues 

INDEDEFERIDO: No que diz respeito a lotação prevista no Edital é para a Zona Rural de modo 
geral não havendo especificação para a lotação pleiteada pela candidata. No tocante aos pontos 
a Banca mantém os pontos apresentados. A candidata deveria utilizar o quadro 04 – Requisitos 
de Avaliação – Nível Superior: Projovem Campo. Candidata não apresentou comprovação de 
experiência em Educação de Jovens e Adultos ou Educação do Campo. 
 

 
Cargo: Professor de Matemática  

Nº da 
Inscrição Recursos Resultado dos Recursos 

120 Candidato (a) alega que se inscreveu 
para o cargo de Professor de Matemática 

INDEFERIDO: O edital não prevê vaga do cargo de Professor de Matemática para a U.E Manoel 
Mauricio Rodrigues – Assentamento Eugênio. 



. 
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 para a U.E Manoel Mauricio Rodrigues – 

Assentamento Eugênio e saiu para a Zona 
Urbana e solicita a mudança de lotação 

119 
Candidato solicita a recontagem de 
pontos alegando que fez 8 pontos e não 7 
como foi divulgado. 

DEFERIDO: Após analise da documentação apresentada a Banca verificou que procede o 
recurso do candidato. 

  
Cargo: Professor de História 

Nº da 
Inscrição Recursos Resultado dos Recursos 

169 

Candidato (a) solicita recontagem de 
pontos dos candidatos com classificação 
superior a sua alegando que os mesmos 
não tem pós-graduação. 

INDEFERIDO: Após a revisão dos documentos citados pelo candidato foi constatado que todos 
tem pós-graduação.  

 

Cargo: Professor de Educação Física 
Nº da 

Inscrição Recursos Resultado dos Recursos 

132 

Candidato (a) alega que se inscreveu 
para o cargo de Professor de Educação 
Física para a U.E Vitório Ferreira de 
Oliveira - Grajaú e saiu para a Zona 
Urbana  
 

DEFERIDO: Após analise da documentação apresentada a Banca verificou que procede o 
recurso do candidato. 

 

Cargo: Professor de Ciências Humanas 
Nº da 

Inscrição Recursos Resultado dos Recursos 

74 
Candidato (a) solicita a revisão da 
pontuação alegando que deveria obter 8 
pontos e não 6 conforme publicado. 

INDEFERIDO: Após analise da documentação apresentada a Banca verificou que o candidato 
apresentou uma Declaração que está cursando o curso de pós-graduação de GEO-História, 
motivo pelo qual não obteve os 2 pontos. 



. 
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Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais – Manipulação de Alimentos  
Nº da 

Inscrição Recursos Resultado dos Recursos 

113 Candidato (a) solicita a recontagem de 
seus pontos alegando que fez oito pontos 

INDEFERIDO: Após a recontagem de pontos a Banca manteve a pontuação publicada. 
Candidato solicitou pontuação para os Níveis Fundamental e Médio, sendo que o correto 
deveria ser somente para o Nível Fundamental, sendo este o requisito para o cargo pleiteado. 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais – Vigilante  
Nº da 

Inscrição Recursos Resultado dos Recursos 

156 Candidato (a) solicita a recontagem de 
seus pontos  

INDEFERIDO: Após a recontagem de pontos a Banca manteve a pontuação do candidato, uma 
vez que o mesmo solicitou pontuação em dobro para o quesito de escolaridade. 

 

Teresina – PI, 12 de Fevereiro de 2015 

 

Banca Avaliadora de Títulos 


