PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO – SEMED
SECRETÁRIA MUNICIPAL MUNÍCIPAL DE EDUCAÇÃO
PSS 2019
RESULTADO DOS RECURSOS – NIVEL SUPERIOR
N°

NOME DO
CANDIDATO

DATA DE
HOMOLOGAÇÃO
DO
RECURSO

CARGO/
FUNÇÃO

SOLICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO

01

Francisca Augusto da Silva

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

Retificação do resultado como
eliminada prova de título

INDEFERIDO

02

Diana Carla da C. Araújo
Agra

22/04/2019

Professora de Ed.
Física

03

Ítalo Gomes dos Santos

22/04/2019

Professor de
Geografia

Candidata afirma que seu
nome consta como faltosa no
resultado parcial do PSS
Revisão na pontuação de
especialização

04

Alba Lúcia da Silva Lima

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

05

Maria Telma Barros de
Amorim

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

06

Deusa Maria
Cavalcante

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

Apesar da comprovação da
entrega dos títulos, a candidata
foi
eliminada
por
obter
pontuação
abaixo
dos
candidatos do cadastro de
reserva
Foi comprovado que o candidato
esteve presente na entrega de
documentos
O candidato só apresentou (01)
um
comprovante
de
especialização = 7,5
Foi comprovado que a candidata
esteve presente na entrega de
documentos
Foi comprovado que a candidata
esteve presente na entrega de
documentos
Foi comprovado que a candidata
esteve presente na entrega de
documentos

Alvoravel

Candidata afirma que seu
nome consta como faltosa no
resultado parcial do PSS
Candidata afirma que seu
nome consta como faltosa no
resultado parcial do PSS
Candidata afirma que seu
nome consta como faltosa no
resultado parcial do PSS

DEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

07

Eloíza Vieira de Oliveira

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

08

Rosa Cristina
Francelino

22/04/2019

Professor Educação
Infantil

09

Marquiciane
Silva

da

22/04/2019

Professor Educação
Infantil

10

Maria Rosangela de Melo
Silva

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

11

Neide Maria Soares

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

Martins

Maria

Candidata afirma que seu
nome consta como faltosa no
resultado parcial do PSS
Solicita que aceite declaração
atual de 10 anos experiência
profissional, que se refaça a
contagem dos anos de trabalho
na prefeitura de Rio Largo, nos
anos de 2008 a 2011 e 2017 ao
presente ano
Venho recorrer correção do
nome que está em duplicidade
na relação de resultado parcial,
pois consta no cadastro de
reserva e como faltosa e
correção
na
data
de
nascimento
Revisão na contagem no
período
de
experiência,
computando o período de um
ano de dez meses de exercício,
como professora, aumentando
a pontuação em mais dois
pontos

Candidata afirma que faltou
analise de titulação e de
comprovação de experiência

Foi comprovado que a candidata
esteve presente na entrega de
documentos
O
período
máximo
de
pontuação,
por
experiência
profissional e de 10 anos,
conforme o quadro do item 5.4
do edital 001/2019

DEFERIDO

INDEFERIDO

Foram identificados os erros
citados e corrigidos

DEFERIDO

A
candidata
entregou
comprovação de experiência
complementar após a data de
entrega de documentos fixada
no
edital.
Contudo,
foi
constatada a necessidade de
correção da pontuação de
experiência, aumentando em
mais
um
ano,
conforme
documentos entregues na data
correta
Foi
constatado
que
a
documentação entregue, foi
analisada,
tendo-se
porém

INDEFERIDO

INDEFERIDO

12

Joselma Candido da Silva

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

13

Ana Rita de oliveira Moura

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

14

Karine Karla Simplício de
Albuquerque

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

15

Maria José Martins Vieira

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

16

Tanísia
Santos

22/04/2019

Professor Ensino
Religioso

Conceição

dos

Revisão de pontuação de
experiência,
conforme
documentação entregue
Pedido
de
revisão
de
experiência profissional, uma
vez que declarou possuir 10
anos de experiência, ficando
com pontuação menor que a
devida
Candidata questiona que não
foi aceita sua declaração de
especialização
Candidata pede que seja aceita
documentação complementar
de tempo de experiência
profissional
Candidata afirma que foram
entregue todos os documentos
solicitados no edital e validados
pelo servidor que atendeu, este
por sua conferiu a pontuação
sete, referente a formação
mínima para o cargo, no caso,
graduação em ciências sociais,
com
habilitação
para
licenciatura, comprovado pelo
diploma entregue

constatado posteriormente, que
a candidata possui anos de
experiência inferiores ao que foi
computado no resultado parcial
Candidata
possui
comprovadamente três anos de
experiência
Foi comprovada que a candidata
possui o tempo de experiência
de 10 anos

Foi constatado que a candidata
não
entregou
a
referida
documentação
Documentação entregue após a
data de entrega de documentos
fixada no edital
Candidata
entregou
as
documentações
necessárias,
entretanto, foi eliminada na
prova de título pelo critério de
desempate da maior idade, em
relação a candidata classificada
em 13° lugar

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

17

Digila Cyntia dos Santos
Silva

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

18

David Silva de Melo

22/04/2019

Professor Ensino
Religioso

19

Djacy da Silva Brandão

22/04/2019

Professor
Matemática

20

Sergio Lamenha Campos

22/04/2019

Professor Geografia

21

Julicleia Ventura da Silva
santos

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

Candidata
confirma
que
entregou toda documentação
exigida, obtendo o total de 53,5
pontos. Inscreveu-se como
deficiente
Candidato solicita a inclusão de
seu nome na listagem do
resultado final para Ensino
Religioso, pois o mesmo não
constou na listagem do
resultado parcial
O candidato afirma que no ato
da inscrição o sistema não
reconhecia a marcação no
campo deficiente, na opção sim
ou não, por conseguinte a tipo
de deficiência com CID podia
ser marcado, existia a opção
não deficiente. Portanto a
forma de classificação no
resultado parcial foi incorreta
por se tratar de candidato não
deficiente classificado com
deficiente
O nome do candidato consta
como faltoso no resultado
parcial do PSS
Candidata
entregou
documentação
com
comprovação de 10 anos de

Foi constatada que a candidata
trouxe a sua documentação e sua
pontuação será considerada

DEFERIDA

Foi
constatado
que
a
documentação do candidato foi
entregue na data estabelecida no
edital e seu nome será inserido
no resultado final do PSS, com
sua devido resultado
Devido ao candidato ter inscrito
como deficiente, devido a um
problema técnico no ato da
inscrição, seu nome será inserido
junto dos candidatos não
deficiente,
levando-se
em
consideração a pontuação obtida

DEFERIDO

Foi
verificado
que
a
documentação foi entregue e o
resultado do candidato será
retificado
Foi verificado o erro no
preenchimento do barema de
pontuação da candidata

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

22

Pollyanna Silva Santos

22/04/2019

Professor do 1° ao 5°
ano

Odilo José Lins de Sousa
Filho

22/04/2019

Professor História

NOME DO
CANDIDATO

DATA DE
HOMOLOGAÇÃO
DE
RECURSO

CARGO
FUNÇÃO

22/04/2019

Auxiliar de Nutrição

experiência e diploma de
graduação em pedagogia, mas
no resultado parcial consta que
ela obteve 8 pontos
Candidata solicita a revisão da
contagem de sua pontuação

Foi constatado um erro no
preenchimento no barema de
pontuação da candidata
Foi
verificado
que
a
documentação foi entregue e o
resultado do candidato será
retificado

DEFERIDO

SOLICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO

O nome da candidata consta
como faltoso no resultado
parcial do PSS
Candidato informa que trouxe
toda as documentações de
comprovação de experiência
profissional
O nome da candidata consta
como faltoso no resultado
parcial do PSS
Segundo o edital do PSS, o item
9, se refere aos requisitos
básicos para admissão, no item
b, o candidato deverá ter 18
anos no ato da comprovação e
não da inscrição, sendo

Foi comprovado que o candidato
esteve presente na entrega de
documentos
Foi comprovado que o candidato
trouxe a referida documentação,
que totaliza 9 anos de
experiência
Foi comprovado que o candidato
esteve presente na entrega de
documentos
Procede o argumento do
requerente, sendo devida a
correção da classificação do
candidato

DEFERIDO

O nome do candidato consta
como faltoso no resultado
parcial do PSS

DEFERIDO

RESULTADO DOS RECURSOS – NIVEL MÉDIO
N°

01

Claudia
Silva

Laurentino

da

02

Paulo Roberto da Silva

22/04/2019

Vigia

03

Rosiane Pontes Pacheco

22/04/2019

Assistente
Administrativo

04

Luan
Filipe
Narciso

22/04/2019

Assistente
Administrativo

Monteiro

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

05

Cicero Costa dos Santos

22/04/2019

Vigia

06

Adriana Ferreira Santos

22/04/2019

Auxiliar de Nutrição

07

Fabricio Casado da Silva

22/04/2019

Vigia

08

Laelton David
Fragoso

Ferreira

22/04/2019

Vigia

09

Celio
Acioli

Ataíde

22/04/2019

Vigia

10

Raquel Santos da Paz

22/04/2019

Auxiliar de Nutrição

Roberto

indeferimento
sem
fundamento legal
Candidato afirma que só teve
dois pontos de experiência
computado
no
resultado
parcial,
sendo
que
foi
informado que obteve dez
pontos no dia da entrega da
sua documentação
A candidata pede revisão de
tempo de experiência, que é de
um ano e cinco meses, sendo
considerado como um ano
Candidato afirma que trouxe a
documentação exigida no
edital, para o cargo pretendido

Candidato requer revisão na
documentação
de
comprovação de experiência,
pois não foi computado no
resultado parcial
O nome do candidato consta
como faltoso no resultado
parcial do PSS
Candidata solicita correção de
seu resultado, pois consta
como faltosa; pede que os
aprovados da 8° a 15° lugar
sejam eliminados por não

Foi constatado que o candidato
comprovou que tem direito aos
10 pontos de experiência
profissional

DEFERIDO

O tempo de experiência de um
ano e cinco meses, não pode ser
arredondado para dois anos

INDEFERIDO

Foi
constatado
que
a
documentação foi entregue, e
será considerada a pontuação
devida ao tempo de experiência
comprovada
Foi constatado que o candidato
possui dez anos de experiência
profissional

DEFERIDO

Foi comprovado que o candidato
esteve presente na entrega de
documentos
Candidata
entregou
sua
documentação, inclusive a de
comprovação de experiência
profissional.
Cabe
porem
observar que os candidatos

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

possuir pontuação, e afirma
que tem experiência formal em
carteira, como auxiliar em
nutrição

11

Albégico Lopes Sarmento

22/04/2019

Vigia

12

Nadieliton da Silva Lima

22/04/2019

Vigia

13

Ridnis Farias dos Santos

22/04/2019

Vigia

Candidato afirma que o edital
diz que o tempo máximo de
experiência são 10 anos e o
mesmo possui 15 anos de
experiência e no resultado
parcial, foram considerado 3
anos
Todos os documentos do item
4 do referido edital foram
devidamente
entregues
e
conferidos pela equipe seletiva,
a saber: histórico escolar,
certificado de formação na área
de segurança equivalente ao
cargo pretendido e experiência
comprovada
datada
de
01/04/2008 a 03/05/2017. Por
essa
razão,
solicito,
respeitosamente,
revisão
documental mais apurada.
Candidato afirma que cópia de
carteira
de
trabalho
comprovando que possui 4
anos de experiência como

aprovados 8° a 15° lugar
obtiveram seus resultados por
estarem dentro das vagas
abertas
para
o
cargo,
observando-se o critério de
maior idade, que consta no item
5 do edital
Foi constatado que o candidato,
possui mais de 10 anos de
experiência, sendo devido a
pontuação máxima de 10 anos

DEFERIDO

Foi
comprovado
que
a
documentação foi entregue pelo
candidato,
e
sua
devida
pontuação
por
experiência
profissional será computada

DEFERIDO

Foi
constatado
pela
comprovação de experiência do
candidato e que o mesmo possui
3 anos e 10 meses de

DEFERIDO

vigilante foi entregue, e que
entretanto a pontuação devida
não
foi considerada no
Resultado Parcial do PSS
14

Jaelson Firmino da Silva

22/04/2019

Auxiliar de Nutrição

Foi
entregue
declaração
comprovando 4 anos de
experiência profissional, mas
no resultado parcial, consta
como sem pontuação
Candidato afirma que trouxe a
documentação exigida no
edital, para o cargo pretendido

15

Marcio Gonçalves da Silva

22/04/2019

Vigia

16

Genival José de Oliveira
Filho

22/04/2019

Assistente
Administrativo

Candidato afirma que seu
nome não consta na lista do
resultado parcial no cargo de
Assistente Administrativo

17

Alessandra Silene Bomfim
Gomes

22/04/2019

Assistente
Administrativo

Candidata informa que o
resultado da pontuação da
experiência não foi computado
no Resultado Parcial, conforme
a documentação entregue e a
correção do número do seu
CPF

experiência,
sendo
porem,
computado apenas 1 ponto por
ano de experiência, não se
pontuando por período menor
que 12 meses
Foi comprovado que o candidato
trouxe a documentação que
atesta os 4 anos de experiência

Foi
constatado
que
a
documentação foi entregue, e
será considerada a pontuação
devida ao tempo de experiência
comprovada
Devido a um engano na
apuração do resultado parcial o
nome do candidato foi inserido
no cargo de vigia. O mesmo será
inserido na lista dos resultados
finais, para o cargo de Assistente
Administrativo
A
candidata
apresentou
declaração de experiência datada
do ano de 2015. Faz-se apenas
necessário a correção do número
do seu CPF na lista de resultado
final do PSS

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

18

Djalma da Silva

22/04/2019

Assistente
Administrativo

19

Elias Cassiano dos Santos

22/04/2019

Assistente
Administrativo

20

Gisele Maria de Menezes

22/04/2019

Assistente
Administrativo

21

Luciene Maria dos Santos
Correia

23/04/2019

Auxiliar de Nutrição

N°

NOME DO
CANDIDATO

DATA DE
HOMOLOGAÇÃO
DE
RECURSO

Candidato solicita revisão na
documentação entregue, pois
não constou no resultado
parcial sua pontuação por
tempo de experiência
Candidato entregou no ato da
inscrição a comprovação de
experiência de 10 anos,
totalizando 10 pontos. No
resultado
parcial
sua
pontuação foi zero, ficando na
classificação 151. Afirma que
pelo tempo de experiência e
idade estaria classificado
Candidata afirma que ficou
com nota zero, não foi
computada
título
de
graduação, que seria nota 7,0.
Afirma ainda que a cópia do
diploma,
foi
entregue
autenticada, conforme está no
protocolo de recebimento
O nome da candidata consta
como faltosa no resultado
parcial do PSS

Foi verificado que o candidato
trouxe a comprovação do seu
tempo de experiência

DEFERIDO

Após análise foi constatado que
o candidato possui 9 anos na
área do cargo pretendido,

DEFERIDO

Para o cargo de Assistente
Administrativo
não
cabe
pontuação por título, apenas por
tempo de experiência, conforme
o item 5.2 do Edital

INDEFERIDO

Foi
verificado
que
a
documentação foi entregue e o
resultado da candidata será
retificado

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO

RESULTADO DOS RECURSOS – NIVEL FUNDAMENTAL
CARGO
FUNÇÃO

SOLICITAÇÃO

01

Claudio
Lessa

02

Sergio

Ferreira

22/04/2019

Auxiliar serviço
Gerais

Elizabete dos Santos Silva

22/04/2019

Auxiliar Serviços
Gerais

03

Janaina Dionizio da Silva
Lima

22/04/2019

Auxiliar Serviços
Gerais

04

Rosiene da Silva Oliveira

22/04/2019

Auxiliar Serviços
Gerais

Candidato
entregou
toda
documentação exigida, mas
seu nome não apareceu no
resultado parcial do PSS.
Inscreveu-se como deficiente
A candidata pede correção do
nome, que está incorreto no
resultado parcial do PSS, bem
como no seu resultado, que
consta como ausente e sem
pontuação
Candidata afirma que seu
nome consta como faltosa no
resultado parcial do PSS
Candidata solicita revisão da
documentação entregue

O nome do candidato deverá
constar na lista de candidato
com deficiência no resultado
final do PSS

DEFERIDO

Foi constatado o erro do nome
da candidata e será computada a
pontuação de experiência de
acordo com a documentação
entregue

DEFERIDO

Foi comprovado que a candidata
esteve presente na entrega de
documentos
No ato da inscrição online, a
candidata preencheu seu nome
incorretamente,
incorrendo
portanto nas disposições dos
itens 3.3 e 3.6 do Edital nº
001/2019

DEFERIDO

INDEFERIDO

