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Inscrição  Candidato(a) Cargo  Pontuação 

antes do 

recurso 

Pontuação 

após recurso  

Análise  Recurso 

009 Rosemeire Aparecida de 

Oliveira Cruvinel  

Professor de 

Educação Infantil  

10 10 A candidata apresentou o curso de graduação em 

pedagogia como requisito mínimo não pontuando o 

mesmo conforme item 2.9 do Edital. 

Indeferido 

034 Maria Luiza Ribeiro da 

Cruz  

Professor de 

Educação Infantil 

00 00 A candidata apresentou magistério com habilitação 

nos anos iniciais do ensino fundamental, desta forma 

a graduação em pedagogia foi apresentada como 

requisito mínimo não pontuando o mesmo conforme 

item 2.9 do Edital. 

A experiência apresentada foi como Professor dos 

anos iniciais do ensino fundamental não pontuando, 

pois, a experiência deve ser na função inscrita. Não 

apresentou nenhum certificado de congresso, 

palestras...  

Indeferido 

049 Tauany Beatriz Lima dos 

Santos  

Professor de 

Educação Infantil 

00 00 A candidata apresentou o curso de graduação em 

pedagogia como requisito mínimo não pontuando o 

mesmo conforme item 2.9 do Edital.  

A experiência apresentada foi como instrutora do 

projeto novo mais educação, e não na função inscrita 

de professor de educação infantil  

Indeferido 

084 Tamiris Francine Estanislau 

da Costa  

Professor de 

Educação Infantil 

00 00 A candidata apresentou magistério com habilitação em 

educação infantil, requisito mínimo para o cargo, não 

há o que pontuar, conforme item 2.9 do Edital. 

O curso apresentado é de 20 horas, o edital prevê 

acima de 20 horas, ou seja, no mínimo 21 horas.  

Indeferido 

087 Elaine Silva Castro 

Machado  

Professor de 

Educação Infantil 

20 20 A candidata apresentou o curso de graduação em 

pedagogia como requisito mínimo não pontuando o 

mesmo conforme item 2.9 do Edital. 

Indeferido 
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091 Benícia da Silva de Castro  Professor de 

Educação Infantil 

20 20 A candidata apresentou o curso de graduação em 

pedagogia como requisito mínimo não pontuando o 

mesmo conforme item 2.9 do Edital. 

Indeferido 

211 Clélia Pereira Lima da 

Silva  

Professor de 

Educação Infantil 

00 00 Mesmo o recurso da candidata não apresentando a 

solicitação devida passamos analisamos os 

documentos apresentados no ato da inscrição: a 

candidata apresentou magistério com habilitação nos 

anos iniciais do ensino fundamental, desta forma a 

graduação em pedagogia foi apresentada como 

requisito mínimo não pontuando o mesmo conforme 

item 2.9 do Edital. 

A experiência apresentada foi como monitora, não 

pontuando, pois, a experiência deve ser na função 

inscrita. Não apresentou nenhum certificado de 

congresso, palestras. 

Indeferido 

231 Lucinda Marcolino dos 

Reis  

Professor de 

Educação Infantil 

70 70 A candidata apresentou magistério com habilitação 

nos anos iniciais do ensino fundamental, desta forma 

a graduação em pedagogia foi apresentada como 

requisito mínimo não pontuando o mesmo conforme 

item 2.9 do Edital. 

Apresentou dois cursos acima de 20 horas pontuando 

20 pontos.  

A experiência apresentada como professor de 

educação infantil foi pontuada em 50 pontos.  

Indeferido  

083 Elaine Silva Castro 

Machado  

Professor I – 

Anos Iniciais  

20 20 A candidata apresentou o curso de graduação em 

pedagogia como requisito mínimo não pontuando o 

mesmo conforme item 2.9 do Edital. 

 Indeferido 

229 Lucinda Marcolino dos 

Reis  

Professor I – 

Anos Iniciais 

60 50 A candidata apresentou o magistério habilitação anos 

iniciais como requisito mínimo, apresentou graduação 

em pedagogia pontuando em 30 pontos, e apresentou 

dois congressos, seminários acima de vinte horas, 

pontuando 20 pontos. 

A experiência apresentada não foi considerada por não 

atender o item 2.13.1 do Edital. 

Deferido 

em parte  
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Observamos que na primeira análise havíamos 

deixado de pontuar a graduação, mas pontuamos a 

experiência em 40 pontos.  

E na segunda análise, conforme recurso, verificamos 

então que a experiência não atendia ao item 2.13.1 do 

Edital não devendo ser considerada; e pontuamos 

então a graduação, vez que apresentou o curso de 

magistério como requisito mínimo. 

285 Larissa Aparecida Custódio 

dos Santos Costa  

Professor I – 

Anos Iniciais 

60 60 A candidata apresentou o curso de graduação em 

pedagogia como requisito mínimo não pontuando o 

mesmo conforme item 2.9 do Edital. 

Indeferido 

353A Benícia da Silva de Castro  Professor I – 

Anos Iniciais 

20 20 A candidata apresentou o curso de graduação em 

pedagogia como requisito mínimo não pontuando o 

mesmo conforme item 2.9 do Edital. 

Indeferido 

371 Ana Aparecida Pessoa 

Jerônimo  

Professor I – 

Anos Iniciais 

60 60 A candidata apresentou o curso de graduação em 

pedagogia como requisito mínimo não pontuando o 

mesmo conforme item 2.9 do Edital. 

Apresentou dois cursos acima de 20 horas, pontuando 

20 pontos. 

A experiência pontuada foi do período de 04/02/2019 

a 04/02/2021 totalizando 40 pontos; as outras 

experiências não comprovaram lapso temporal, pois 

apresentaram admissão e não o período posterior não 

possibilitando assim a comissão de analisar o lapso 

temporal de experiência.  

Indeferido 
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