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NOME  ANDRÉIA DE SOUSA SILVA 

CARGO PROFESSOR NIVEL I 

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE  

JUSTIFICATIVA   A Candidata recebeu pontuação pela apresentação de  pós graduação e o tempo de 

serviço que apresentou após a conclusão do curso 2015 e 2016. Entretanto foi verificado 

que o ano letivo 2014 também merece pontuação. Deferido o recurso no tocante esse ano 

, os anos anteriores a graduação não recebem pontuação. Conforme o item 6.5.1.A – 

Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de 

Graduação, de forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE 

GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos não serem contabilizados Nova Nota : 2,5 

 

NOME  IVANILDE CARVALHO SILVA 

CARGO PROFESSOR NIVEL I 

RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA  A Candidata recebeu pontuação pela apresentação de  pós graduação e o tempo de 

serviço que apresentou após a conclusão do curso 2017 e 2018, não havendo mais nada 

a pontuar e analisar . 

 

NOME  LUCIANA FEITOSA DE CARVALHO LOURENÇO 

CARGO PROFESSOR NIVEL I 

RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA  A candidata não apresentou diploma de conclusão do curso por conta disso recebeu 

pontuação zero. Conforme o item 6.5.A – Receberá pontuação zero o candidato que não 

entregar os títulos na forma, no prazo, no horário e no local estipulados no presente edital 

de convocação para a avaliação de títulos. E item 6.5.1.A – Somente serão acolhidos 

como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de forma que 

É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos 

títulos não serem contabilizados, por conta disso não há como avaliar a certidão de 

Tempo de Serviço da candidate. 

 

NOME  ARTENISE ALENCAR SANTOS 

CARGO PROFESSOR NIVEL I 

RECURSO INDEFERIDO  

JUSTIFICATIVA  A Candidata recebeu pontuação pela apresentação de  pós graduação e o tempo de 

serviço que apresentou após a conclusão do curso 2014 a 2017, não havendo mais nada 

a pontuar e analisar . Conforme o item 6.5.1.A – Somente serão acolhidos como títulos, 

aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de forma que É 

OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos 

títulos não serem contabilizados. Não sendo pontuados tempo de serviço anterior a 

conclusão.  

 

NOME  VANDERLUCIA PEREIRA DE MELO LIMA  

CARGO PROFESSOR NIVEL I 
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RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA  A Candidata recebeu pontuação pela apresentação de  pós graduação e o tempo de 

serviço que apresentou após a conclusão do curso 2017 e 2018, não havendo mais nada 

a pontuar e analisar . Conforme o item 6.5.1.A – Somente serão acolhidos como títulos, 

aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de forma que É 

OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos 

títulos não serem contabilizados. Não sendo pontuados tempo de serviço anterior a 

conclusão. 

 

NOME  LUCIENE DE SALES AIRES 

CARGO PROFESSOR NIVEL I 

RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA  A Candidata recebeu pontuação pela apresentação de  pós graduação, não havendo mais 

nada a pontuar e analisar . Conforme o item 6.5.1.A – Somente serão acolhidos como 

títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de forma que É 

OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos 

títulos não serem contabilizados. Não sendo pontuados tempo de serviço anterior a 

conclusão. 

 

NOME  MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA PESSOA 

CARGO PROFESSOR NIVEL I 

RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA  A Candidata formou-se em 1997, por conta disso recebe a pontuação total atribuida a 

Tempo de Serviço, indevidamente omitida. Nova Nota :3,5 

 

NOME  MARIA JOSÉ SOUSA BITENCOURT 

CARGO PROFESSOR NIVEL I 

RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA  A Candidata recebeu pontuação pela apresentação de duas pós graduações e o tempo de 

serviço que apresentou após a conclusão do curso 2015 a 2018, não havendo mais nada 

a pontuar e analisar . Conforme o item 6.5.1.A – Somente serão acolhidos como títulos, 

aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de forma que É 

OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos 

títulos não serem contabilizados. Não sendo pontuados tempo de serviço anterior a 

conclusão. 

 


