
CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA. 

Uma empresa a serviço da educação 

 

Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte – Salas 309 e 310 – CEP 64000-290 
Centro Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 

www.consep-pi.com.br 

 

 
ANÁLISE DOS RECURSOS DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO-MA, 

APRESENTADO DENTRO DO PRAZO RECURSAL 
 

Nº 
Inscrição 

Nº 
Protocolo 

Cargo Recurso Parecer 

1.269 005 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato(a) apresentou Diploma de Conclusão do Curso datado de 20.12.2008. 
Candidato(a) solicita 4 pontos por Especialização sem apresentar Certificado ou Declaração de 
conclusão do curso. 
Candidato(a) solicita 10 pontos por tempo de serviço, apresentando Certidão de Tempo de Serviço de 
2004 a  2009. Os pontos do título foram contados após 20.12.2008, conforme item 4.4.3 do Edital 
001/2009  
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: 2 Certificados de participação em cursos= 6 pontos, Tempo de Serviço de 
20.12.2008 até 31.12.2009=2 pontos, totalizando 8 pontos da prova de títulos.  

2.858 003 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir da 
data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Candidato(a) apresentou Diploma de Conclusão do Curso intempestivamente. 
Contagem de Pontos: Especialização= 4 pontos,totalizando 4 pontos da prova de títulos. 

3.301 006 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir da 
data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Candidato(a) apresentou Diploma de Conclusão do Curso intempestivamente. 
Contagem de Pontos: Especialização= 4 pontos,totalizando 4 pontos da prova de títulos. 
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Nº 
Inscrição 

Nº 
Protocolo 

Cargo Recurso Parecer 

5.179 001 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: 0 pontos da prova de títulos.  

2.924 013 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: 0 pontos da prova de títulos.  

6.055 028 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) apresentou Declaração que é aluna do 3º ano do magistério e Declaração que está 
cursando o 2º período do Curso Aproveitamento do conhecimento em Ciência da Religião, 
Pedagogia, Filosofia e História. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: 0 pontos da prova de títulos. de títulos. 

253 038 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: 0 pontos da prova de títulos.  
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Nº 
Inscrição 

Nº 
Protocolo 

Cargo Recurso Parecer 

1.906 46 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato(a) apresentou Diploma de Conclusão do Curso datado de 10.12.2008. 
Candidato(a) solicita 10 pontos por tempo de serviço, apresentando Certidão de Tempo de Serviço de 
2004 a  2009. Os pontos do título foram contados após 20.12.2008, conforme item 4.4.3 do Edital 
001/2009  
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização=  4 pontos, 2 Certificados de participação em cursos= 6 
pontos, Tempo de Serviço de 10.12.2008 até 31.12.2009= 2 pontos, totalizando 12 pontos da prova 
de títulos.  

3.020 009 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato(a) apresentou Diploma de Conclusão do Curso de Lic Plena em Biologia. 
Candidato(a) apresentou comprovação de especialização em Ensino da Educação Infantil com data de 
conclusão em 17.10.2009. 
Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso do Magistério. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização=  4 pontos,  Certificados de participação em cursos datados 
antes da conclusão do Curso de Especialização= 0 pontos, Tempo de Serviço de 17.10.2009 até 
31.12.2009= 0 pontos (menos de um ano), totalizando 4 pontos da prova de títulos. 

1.291 012 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) não apresentou a Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso. 
Candidato(a) apresentou Diploma de Pós-Graduação em Educação Religiosa 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização=  4 pontos, totalizando 4 pontos da prova de títulos.  

3.432 017 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato(a) apresentou 01 certificado  participação em curso datado no  período de  25 a 29/07/05. 
Candidato (a) apresentou fora do prazo de entrega dos Títulos, Certificados de participação em 
cursos. 
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Nº 

Inscrição 
Nº 

Protocolo 
Cargo Recurso Parecer 

3.704 023 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato(a) apresentou Diploma de Conclusão do Curso de Lic Plena em Matemática. 
Candidato(a) apresentou comprovação de Pós-Graduação em Metodologias Inovadoras Aplicadas à 
Educação: Ensino de Matemática e Ciências.  
Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso do Magistério. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização=  4 pontos,   totalizando 4 pontos da prova de títulos. 

4.992 019 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização= 4 pontos, totalizando 4 pontos da prova de títulos 

3.949 034 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso do Magistério. 
Candidato(a) apresentou Diploma de Pós-Graduação em Língua Portuguesa 
Candidato(a) apresentou Diploma de Graduação em Língua Portuguesa 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização=  4 pontos, totalizando 4 pontos da prova de títulos.  

3.574 039 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização= 4 pontos, totalizando 4 pontos da prova de títulos 
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Nº 

Inscrição 
Nº 

Protocolo 
Cargo Recurso Parecer 

1.905 045 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato(a) apresentou comprovação de Pós-Graduação em Metodologias Inovadoras Aplicadas à 
Educação: Ensino de Ciências Humanas.  
Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso do Magistério. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização=  4 pontos,   totalizando 4 pontos da prova de títulos. 

1.389 047 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Candidato (a) não apresentou Certidão de Tempo de Serviço conforme solicitado no Edital. 
Edital 001/2009 – 4.4.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante apresentação de 
certidão de tempo de serviço quando se tratar de órgão público ou cópia do contrato constante na 
carteira de trabalho quando da iniciativa privada. 
Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos, Participação em Cursos: 6 pontos, totalizando 10 
pontos da prova de títulos 

6.085 016 
Prof 

Educação 
Infantil 

Dúvidas sobre 
a mudança da 
colocação do 
candidato(a) 

Conforme foi publicado quando saiu o resultado, na primeira relação o sistema considerou como critério 
de desempate a prova específica. Após os recursos e de acordo com o edital, esse critério foi alterado, 
utilizando-se como primeiro critério a idade. (item 6.4.1 do Edital 001/2009). As colocações dos 
candidatos poderão ser alteradas após o resultado da prova de títulos. 

3.570 040 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso do Magistério. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização=  4 pontos,   totalizando 4 pontos da prova de títulos. 

3.702 031 
Prof 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) não apresentou a Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: 0 pontos da prova de títulos 
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Nº 

Inscrição 
Nº 

Protocolo 
Cargo Recurso Parecer 

3.736 015 
Prof. 

Educação 
Infantil 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato (a) apresentou o Diploma do Curso em Pedagogia concluído em 10.12.2008. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos, Participação em Cursos : 6 pontos, Tempo de 
Serviço: 2 pontos (tempo de serviço considerado após 10.12.2008) 12 pontos da prova de títulos 

1.494 022 Supervisor 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato(a) apresentou Certificado de Conclusão do Curso de Psicopedagogia Educacional , 
concluído em janeiro de 2009. Candidato (a) apresentou Certificado de Conclusão do Curso de Pós-
Graduação em Supervisão, Gestão e Planejamento Educacional, concluído em 17.10.2009. Edital 
001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir da data 
de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso 
pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos, 
Participação em Cursos: 6 pontos. Tempo de Serviço: 0 pontos (Certidão de Tempo de Serviço 
com período anterior a 17.10.2009), totalizando 10 pontos da prova de títulos.  
RESULTADO RETIFICADO PELO FATO DA BANCA NÃO TER CONSIDERADO 1 CERTIFICADO 
COM DATA POSTERIOR A 17.10.2009. 

1.990 021 Supervisor 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) apresentou Certificado de Conclusão do Curso compreendendo o período de 02.08.2008 
a 17.10.2009.Os títulos apresentados pelo(a) candidato(a) são com datas anteriores ao da conclusão 
do curso.Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados 
a partir da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso pelo qual o candidato está concorrendo.Contagem dos Pontos: Especialização= 
4 pontos, Participação em Cursos= 0 pontos (certificados com datas anterior a 17.10.2009), 
Tempo de Serviço= 0 pontos (Certidão de Tempo de Serviço com período anterior a 17.10.2009), 
totalizando 4 pontos da prova de títulos 

1.996 029 Supervisor 

Recontagem 
de seus  

pontos da 
prova de 
títulos e o 

do(a) 
Candidata 

com Inscrição 
Numero 3.897  

Inscrição 3.897 – Títulos apresentados: Certificado de Pós-Graduação em Supervisão, Gestão e 
Planejamento Educacional, concluído em 17.10.2009 – 4 pontos, Certificado de participação de curso 
datado de 11.12.2009- 3 pontos,totalizando 7 pontos da prova de títulos. Candidato(a) Inscrição 
1.996: Candidato (a) apresentou Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação em Supervisão, 
Gestão e Planejamento Educacional concluído em 27.04.2008 – 4 pontos, Certificados de participação 
de cursos após 27.04.2008 – 6 pontos, Certidão de Tempo de Serviço contados após conclusão do 
Curso: 2 pontos, totalizando 12 pontos de títulos.Edital 001/2009 – item 4.4.3.Os títulos de que trata o item 

4.4.somente serão considerados a partir da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou 
Certificado de Conclusão do Curso pelo qual o candidato está concorrendo 
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Nº 
Inscrição 

Nº 
Protocolo 

Cargo Recurso Parecer 

3.752 041 Supervisor 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato (a) apresentou Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação em Supervisão 
Escolar concluído em 9/12/2006. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir da 
data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso 
pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização - 4 pontos, Participação em Cursos – 6 pontos, Tempo de 
Serviços – 6 pontos (tempo de serviço contado após conclusão do curso – 09/12/2006, totalizando 16 
da prova de títulos. 

4.779 042 Supervisor 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) apresentou Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação em Supervisão 
Escolar compreendendo o período de 02.08.2008 a 17.10.2009. 
Candidato(a) apresentou certificados com datas anterior a conclusão do curso 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização – 4 pontos, totalizando 4 pontos na prova de títulos. 

1.594 002 Supervisor 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato (a) não apresentou a Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso em Supervisão. 
Candidato(a) apresentou Certidão de Conclusão do Curso de Pedagogia com Habilitação em 
Magistério. Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão 
considerados a partir da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou 
Certificado de Conclusão do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos 
Pontos: 0 pontos da prova de títulos. 

2.896 014 Supervisor  

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) apresentou Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação em Supervisão 
Escolar concluído em 20.09.2009.Candidato(a) apresentou Certidão de Conclusão do Curso de 
Pedagogia com Habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio. Edital 
001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir da data 
de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso 
pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização - 4 pontos, 
Participação em Cursos – 3 pontos (Candidato(a) apresentou 1 Certificado datado de 04.07.2008), 
Tempo de Serviços – 0 pontos (tempo de serviço contado após conclusão do curso – 20.09.2009, 
totalizando 7 da prova de títulos. 
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Nº 
Inscrição 

Nº 
Protocolo 

Cargo Recurso Parecer 

3.055 187 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou Certificado 
de Conclusão do Curso do Magistério. 
Edital 001/2009-item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. somente serão considerados a partir da 
data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: 0 pontos na prova de títulos 

1.423 027 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 
prova objetiva  

Indeferido - Recurso apresentado fora do prazo.. 

1.608 007 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Candidato (a) não apresentou Diploma de Conclusão do Curso. 
Candidato (a) apresentou comprovação de especialização concluído em 20/10/2009 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo.Contagem dos Pontos: Especialização= 4 pontos,  
totalizando 4 pontos da prova de títulos 

6.250 004 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Candidato (a) não apresentou Diploma de Conclusão do Curso. 
Candidato (a) apresentou comprovação de especialização concluído em 20/09/2009 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização= 4 pontos,  
totalizando 4 pontos da prova de títulos 

3.632 010 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso.Candidato (a) não apresentou no prazo o Certificado ou Diploma de 
Conclusão do Curso.Candidato (a) apresentou comprovação de especialização datado de 21/02/2010 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização= 4 pontos,  
totalizando 4 pontos da prova de títulos 
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Nº 
Inscrição 

Nº 
Protocolo 

Cargo Recurso Parecer 

2.018 020 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou 
Certificado de Conclusão do Curso do Magistério. Candidato (a) apresentou comprovação de 
especialização datado de 08/11/2008. Apresentou participação em curso ano:2006 e julho de 2007 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo.Edital 001/2009 – item 4.4.1.2. Participação em Cursos, 

Seminários, Jornadas, Treinamentos, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da 
inscrição com carga horária acima de 40 (quarenta) horas e datados nos últimos dois anos, contados até a 

data da abertura das inscrições.Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos na prova de títulos 

5.237 018 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou 
Certificado de Conclusão do Curso. Diploma de conclusão do curso de Licenciatura em História 
apresentado intempestivamente. Candidato (a) apresentou comprovação de Pós Graduação em 
Metodologias Inovadoras Aplicadas à Educação: Ensino de Ciências Humanas datado de 18.06.2009. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo.Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos na 
prova de títulos 

1.266 026 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou 
Certificado de Conclusão do Curso de Magistério. Diploma de conclusão do curso apresentado 
intempestivamente.Candidato (a) apresentou comprovação de especialização concluído em 13.08.2007 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização= 4 pontos,  
totalizando 4 pontos da prova de títulos 

2.822 030 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso.Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega 
dos títulos a Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso de Magistério.Candidato (a) apresentou 
comprovação de especialização concluído em 10.12.2008.Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de 
que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso pelo qual o candidato está 
concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização= 4 pontos,  totalizando 4 pontos da prova de 
títulos 
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Nº 
Inscrição 

Nº 
Protocolo 

Cargo Recurso Parecer 

5.347 011 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou 
Certificado de Conclusão do Curso do Magistério. Candidato(a) apresentou Diploma de Licenciatura 
Plena em Matemática.Candidato (a) apresentou comprovação de especialização datado de 14.06.2008. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos 
na prova de títulos 

2.823 0032 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. 
Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou 
Certificado de Conclusão do Curso do Magistério. Candidato (a) apresentou comprovação de 
especialização datado de 27.01.2010. Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. 
Somente serão considerados a partir da data de conclusão do curso, mediante apresentação de 
Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 
Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos na prova de títulos 

4.936 035 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou 
Certificado de Conclusão do Curso do Magistério. Candidato(a) apresentou Diploma de Licenciatura 
Plena em Geografia.Candidato (a) apresentou comprovação de especialização datado de 05.10.2009. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos 
na prova de títulos 

2.660 033 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega dos títulos a Certidão ou 
Certificado de Conclusão do Curso do Magistério.Candidato (a) apresentou comprovação de Pós-
Graduação em Metodologias Inovadoras Aplicadas à Educação: Ensino de Matemática e Ciências 
datado de 13.08.2007.  Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão 
considerados a partir da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou 
Certificado de Conclusão do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos 
Pontos: Especialização: 4 pontos na prova de títulos 
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Nº 
Inscrição 

Nº 
Protocolo 

Cargo Recurso Parecer 

2.897 037 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

A alegação do(a) candidato(a) não prospera, uma vez que as regras para entrega de Títulos estão 
previstas no Edital do Concurso. Candidato (a) não apresentou no prazo estabelecido para entrega 
dos títulos a Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso do Magistério. Candidato (a) apresentou 
Diploma de Pós-Graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais, concluído em 26.09.2009. 
Certificados apresentados são com datas anteriores a de conclusão da Pós-Graduação. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos 
na prova de títulos 

0038 043 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Candidato (a) não apresentou a Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso do Magistério.  
Documentos apresentados pelo(a) candidato(a): Certidão de Tempo de Serviço do período de 2006 a 
2009, 01 Certificado Alfabetizador, 01 Certificado de participação da Capacitação Docente do Programa 
Brasil Alfabetizado e 01 Certificado pela conclusão do Curso de Alfabetização do Projeto MEC/SESI: 
Por um Brasil Alfabetizado 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: 0 pontos na prova de 
títulos. 

3.596 044 
Professor de 
1ª a 4ª série 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos  

Candidato (a) não apresentou a Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso do Magistério. 
Candidato(a) apresentou Certificado de Pós-Graduação em Metodologias Inovadoras Aplicadas à 
Educação: Ensino e Ciências Humanas datado de 14.06.2008. 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos 
na prova de títulos. 
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Nº 

Inscrição 
Nº 

Protocolo 
Cargo Recurso Parecer 

3.097 025 
Professor de 
1ª a 4ª série  

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos das 
inscrições 

6.275 e 3.121 

Inscrição Nº 6.275 - Títulos apresentados: 01 Certificado de Especialização (Metodologias Inovadoras 
Aplicadas a Educação: Ensino de Matemática e Ciências, 02 Certificados de participação em cursos e 
Certidão de Tempo de Serviço expedida pela escola O Pequeno Príncipe,  do período de 2004 a  2008 
(5 anos). Candidato(a) apresentou Diploma do Magistério concluído em 18.12.1998. 
Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos na prova de títulos, 6 pontos de participação em 
cursos/seminários e 10 pontos pelo tempo de serviço totalizando 20 pontos na prova de títulos. 
Inscrição Nº 3.121 - Títulos apresentados: 01 Certificado de Especialização (Metodologias Inovadoras 
Aplicadas a Educação: Ensino de  Ciências Humanas, 02 Certificados de participação em cursos e 
Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes,  do 
período de 1.984 a 1.988 e de 2.006  a  2009. Candidato(a) apresentou Diploma do Magistério 
concluído em 18.12.1.985 
Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos na prova de títulos, 6 pontos de participação em 
cursos/seminários e 10 pontos pelo tempo de serviço totalizando 20 pontos na prova de títulos 

2.345 036 
Professor de 
1ª a 4ª série  

Reavaliação 
de candidata 

como 
portadora de 
necessidades 

especiais  

O recurso da Candidata foi apresentado por ocasião do resultado da prova  objetiva e o mesmo foi 
indeferido porque a mesma não assinalou na Ficha de Inscrição a condição de Candidata com 
Portadora de Necessidade Especial, cabendo a esta a responsabilidade dessa informação.  
Recurso Indeferido. 

1.915 048 Digitador 

Reavaliação 
da pontuação 

da prova 
prática 

Após analise do recurso foi constatado que equivocadamente a pontuação do(a) candidato(a) foi 
atribuído(a) a(o) candidato(a) de inscrição numero 5.579. O presente recurso foi deferido. 
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Nº 
Inscrição 

Nº 
Protocolo 

Cargo Recurso Parecer 

2.396 008 

Professor de 
5ª a 8ª série 
– Habilitação 

em 
Matemática 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Títulos apresentados: 01 Certificado de Especialização, 02 Certificados de participação em cursos e 2 
Certidão de Tempo de Serviços 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: Especialização: 4 pontos 
na prova de títulos, 6 pontos de participação em cursos/seminários e 6 pontos pelo tempo de 
serviço, contados da data de conclusão do curso,totalizando 16 pontos na prova de títrulos. 

6.178 024 

Professor de 
5ª a 8ª série 
– Habilitação 

em 
Português 

Recontagem 
dos pontos da 

prova de 
títulos 

Comprovação de conclusão do curso em 13.12.2007 
Títulos apresentados: 01 Declaração que é aluna matriculada no Curso de Especialização (Título não 
valido por não ser concluído) 03 Certificados de participação em cursos e 1 Certidão de Tempo de 
Serviços compreendendo o período de 2002 a 2007. 
Contagem dos Pontos: Especialização: 0 pontos na prova, 6 pontos de participação em 
cursos/seminários e 0 pontos pelo tempo de serviço (Tempo de Serviço contados a partir de 
13.12.2007) 
Edital 001/2009 – item 4.4.3. Os títulos de que trata o item 4.4. Somente serão considerados a partir 
da data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão 
do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Contagem dos Pontos: 0 pontos na prova de 
títulos. 

 


