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CONCURSO PÚBLICO DE PAULISTANA - PI
RESULTADOS DO(S) RECURSO(S) DA PROVA DE TÍTULOS
CARGO

Professor de
Nível
Superior Português

Nº DA
INSCRIÇÃO

3.674

RECURSO

RESULTADO DO RECURSO

INDEFERIDO: Candidato(a) não apresentou Certidão ou Certificado de
Candidata(o) solicita recontagem de pontos
Conclusão do Curso em desacordo ao item 4.5 do Edital do Concurso.
na prova de títulos, alegando que a CONSEP
não contabilizou 4 pontos referente a
Fundamentação Legal: Item 4.5 do Edital do Concurso
CERTIDÃO (grifo nosso) de Tempo de
serviço alegando que não havia visto no
4.5 Os títulos de que trata o item 4.3 somente serão considerados aqueles
Edital a necessidade do mesmo para
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das
avaliação.
inscrições, e só serão aceitos os títulos contados da data de conclusão do
curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do
Curso pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado
junto com os títulos
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CARGO

Nº DA
INSCRIÇÃO

RESULTADO DO RECURSO

RECURSO

INDEFERIDO:

Professor de
Nível
Superior Ciências

Professor de
Nível
Superior Ciências

3.764

3.762

Candidata(o) solicita recontagem de pontos
na prova de títulos, alegando que a CONSEP
não contabilizou 4 pontos referente a
Tempo de serviço, alegando que sua carteira
de trabalho foi extraviada.

Candidata(o) solicita recontagem de pontos
na prova de títulos, alegando que a CONSEP
não contabilizou 4 pontos referente
especialização, 2 pontos referente a
participação em cursos e 4 pontos referente
ao Tempo de serviço, totalizando 10 pontos.

Candidato(a) não apresentou o contrato de trabalho
constante na CTPS e sua alegação de que extraviou não prospera em
função de a mesma não ter apresentado um Boletim de Ocorrência ou até
mesmo a nova CTPS devidamente assinada.
Fundamentação Legal: Item 4.4. do Edital do Concurso

4.4.

A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será
mediante apresentação de Certidão de Tempo de Serviço conforme modelo
constante no Anexo VI, quando se tratar de órgão público e que deverá ser
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos e pelo Prefeito ou a
quem são delegados poderes por ele ou cópia do contrato constante na
carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for
celetista.

DEFERIDO:

Após análise dos recursos foi constado que o mesmo é
procedente e houve erro na digitação, em vez de 10 (dez) pontos foi
digitado somente 1(um)
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CARGO

Nº DA
INSCRIÇÃO

RECURSO

RESULTADO DO RECURSO

DEFERIDO PARCIALMENTE:

Após o recurso foi constatado que
o(a) Candidato(a) apresentou Certidão para comprovação de Tempo de
Serviço sendo que o período a ser contabilizado é de setembro de 2010
(data de conclusão do curso) a Dezembro de 2012, perfazendo 2 anos e
três meses.
Professor de
Nível
Superior Ciências

3.699

Candidata(o) solicita recontagem de pontos
na prova de títulos, alegando que a CONSEP
não contabilizou 4 pontos referente ao
Tempo de serviço.

4.3.1.3. Tempo de serviço no cargo pelo qual está concorrendo, por ano
comprovado, desprezando as frações.
Fundamentação Legal: Item 4.5 do Edital do Concurso

4.5 Os títulos de que trata o item 4.3 somente serão considerados aqueles
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das
inscrições, e só serão aceitos os títulos contados da data de conclusão do
curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do
Curso pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto
com os títulos
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