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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

EDITAL N.º 001/2021 

 

 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado para selecionar pessoal para o 

exercício temporário dos cargos de Professores, para suprir necessidade de excepcional interesse, 

no uso de suas atribuições legais, verificou a interposição do recurso das candidatas Fabiana 

Borges de Assis, nº da inscrição: 020, Ana Paula da Silva Souza, nº da inscrição: 063, Geane 

Miranda de Souza, nº da inscrição: 073, o qual passamos a analisar. 

 

O recurso apresentado foi em face da regras do processo seletivo, no recurso as 

candidatas requer a impugnação o resultado preliminar do processo seletivo pela seguinte razão 

“considerando os termos do edital nº 001/2021, que dita as regras do processo seletivo para a 

contratação de professor, especificamente em seu item 9.2, verifica-se ausência de identificação 

expressa acerca da possibilidade de se efetuar a contagem (em dobro) o período concomitante 

acerca do critério experiência.” 

 Vejamos a transcrição do item 9.0 da Avaliação, no qual traz os critérios a serem 

adotados na avaliação do candidato: 

 
9.0 DA AVALIAÇÃO  

9.1 A avaliação de curriculum vitae constará de análise de títulos e experiência profissional, 

que deverão ser apresentadas no curriculum vitae de forma detalhada e devidamente 

comprovada, por meio de originais e cópias de certificados e declarações.  

 

9.2 Para a análise de títulos será considerado diploma de : a) Licenciatura Plena (adequado à 

área de inscrição) – 3,0 Pontos; b) Pós Graduação Lato Senso (em áreas afins com as áreas de 

atuação: Educação Infantil ou Ensino Fundamental) – 1,0 Pontos (limitada em até dois); c) Pós 

Graduação Stricto Senso (em áreas afins com as áreas de atuação: Educação Infantil ou Ensino 
Fundamental) – 3,0 Pontos (limitada até uma); d) Experiência – tempo de serviço – 5,0 

Pontos (0,5 ponto para cada ano completo, limitado em até dez anos completos); e) Cursos 

de qualificação nas áreas de docência para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, a 

cada 100 horas de qualificação terá direito 0,1 ponto, limitado a 2,0 pontos, sendo que os 

cursos devem ser registrados pelo conselho competente ou reconhecido por instituição de 

ensino oficial, devidamente credenciado na área de sua formação/atuação. 

 

 

Diante disso, pode ser verificado que fora utilizado o critério experiência 

profissional, sendo assim o candidato ao apresentar declaração de experiência profissional na área 
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de atuação, receberia 0,5 pontos por cada ano que comprovasse a experiência profissional 

devidamente comprovada, por meio de originais e copias de certificados e declarações, conforme 

item 9.1 do Edital.  

Ademais, não fora contado em dobro o tempo de experiência profissional, pois fora 

analisada a experiência profissional do candidato em cada instituição de ensino, e por cada ano 

apresentado o candidato recebeu 0,5 pontos.  

 

Temos como exemplo, a candidata Geane Miranda de Souza, no qual foi usado o 

critério da experiência profissional, tendo em vista que a mesma apresentou declaração da Escola 

Municipal do Ensino Fundamental Geraldo Sirio, no qual exerceu função de professora de janeiro a 

junho de 2015, e também apresentou declaração da Creche Escola da Educação Infantil Erotildes 

Alves de Freitas, no período de setembro de 2013 a dezembro de 2018.  

 

Este, breve relatório, decidimos; 

 

Assim, diante dos fatos, verificamos que os argumentos não prosperam, razão pela 

qual recebemos o recurso por ser tempestivo, mas no que se refere a análise de mérito, concluímos 

pelo INDEFERIMENTO do recurso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos. 

 

Turvelândia, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

___________________________           _____________________________ 
Nádyla Marcella G. de Sousa    Albertina Francisca da Silva 

Presidente      Vice-Presidente 

 

 

___________________________           _____________________________ 
Erica Arantes de Oliveira Almeida Alves   Alexandra Almeida Manzi 

Membro       Membro 

 

______________________________________ 
Lucivonia Aparecida de Faria Medeiros   
                            Membro 
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