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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES (Nº 003/2022) 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

RESPOSTA DE RECURSO 

CANDIDATA: LUZIA DUARTE DE OLIVEIRA BESSA 

Nº DE INSCRIÇÃO: 23 

I. DO PEDIDO DA CANDIDATA 

1.1 DA TEMPESTIVIDADE 

O item 12 do Edital nº 003/2022, que Regulamento o Processo Seletivo Simplificado 

para Contratação de Professores, no Município de Turvelândia – GO, faculta o direito 

a RECURSO, conforme segue: 

12. DOS RECURSOS 

12.1 Do resultado preliminar caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias, conforme Anexo II, dirigido à 

Comissão Examinadora. 

12.2 O recurso do resultado preliminar deverá ser protocolado na sede da Secretaria municipal de 

Educação e Cultura, nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023, no horário das 8h00min às 11h00min e das 

14h00min às 17h00min. 

O pedido foi apresentado em 04/01/2023, e, em conformidade com o estabelecido 

no Edital. 

1.2 DO PEDIDO 

Em sua narrativa de Recurso, a Candidata LUZIA DUARTE DE OLIVEIRA BESSA, recorre 

do Resultado Preliminar, de 02/01/2023, quando escreve: 

A decisão objeto de contestação averba-se sobre os Subitens 4.6 e 8.3 do Edital nº 003/2022, datado 

de 19 de dezembro de 2022 e do Anexo III do Edital nº 003/2022, citado nesse caput que trata sobre 

os Critérios para Análise de Títulos, Experiência do Profissional de Educação e Formação Acadêmica. 

Acerca dos Subitens e questão fica evidenciada a trivialidade da recontagem de minha pontuação 

sobre Cursos de qualificação na área de docência para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, 

registrado pelo conselho competente ou reconhecido por instituição de ensino oficial, devidamente 

credenciada na área de formação ou ainda de atuação, não consideras por essa Comissão nesse 

compêndio somático. 

Por fim, reivindico, ao Ilmo, Senhor Presidente, dessa Comissão, a retificação da análise do pleito em 

questão, tendo em vista que a pontuação geral de minha pessoa, inscrita no nº 23, desse Processo ao 

qual estaria condicionada acima do conceito mínimo exigido para o provimento de deferimento 

positivo firmando-se de maneira coesa. 

Este é o requerimento. 

II. DOS EVENTOS DA ANÁLISE DOCUMENTAL 

Analisados os documentos dos candidatos, na data de 02/01/2023, foi publicado o 

Resultado Preliminar, conforme previsão do Edital, onde a Candidata LUZIA DUARTE DE OLIVEIRA 

BESSA (Inscrição nº 23) teve sua pontuação quantificada em 0,0 (zero vírgula zero) ponto. 
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No dia 03/01/2023 foi publicado uma Errata do Resultado Preliminar, em decorrência 

de Erro Material, na publicação do resultado parcial, do dia anterior, onde haviam sido 

consideradas duas candidatas, em cargos divergentes da inscrição; e a errata em questão 

regulariza, tão somente, essa situação, o que torna regular e efetivo o Resultado Preliminar. E, 

esta alteração, em nada interfere na pontuação e resultado da candidata recorrente; ficando, 

pois, mantido a pontuação inicial da candidata requerente. 

Diante da exposição da Candidata, esta pede que seja reconsiderada sua pontuação, 

diante dos documentos e Requerimento apresentados no ato da inscrição. 

III. ANÁLISE DO PEDIDO DA RECORRENTE 

O Edital nº 003/2022, de 19/02/2022, no seu item 4.8 apresenta a condição 

indispensável, portanto essencial, ao Requerimento pretendido, conforme seja: 

4.8 Somente serão aceitas as inscrições em que a formação do candidato seja 

compatível com o cargo pretendido, conforme Anexo I. 

Considerando que a inscrição da candidata, conforme consta do Requerimento de 

Inscrição, bem como, ela destaca na qualificação do Recurso Apresentado, é para o Cargo de 

Professora de Educação Infantil, 30 horas aula, 17 vagas. E, conforme determina o item 4.8, 

somos levados a consultar o Anexo I do Edital, que especificamente acerca dessa inscrição para 

Professor da Educação Infantil, apresenta o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que no quadro apresentado no Anexo I, que descreve a ÁREA DE 

ATUAÇÃO E REQUESITO, para o Cargo de Professor Educação Infantil, pede-se “Licenciatura em 

Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil, ou Especialização em Educação Infantil”. 

Desta maneira, entendemos que candidatos ao Cargo de Professor Educação Infantil 

devem ter concluído, no mínimo o curso de Pedagogia; ou seja, a candidata deveria apresentar, 

no mínimo uma Declaração/Certidão, acompanhado do respectivo histórico escolar registrando 

a CONCLUSÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA. 

Da análise dos documentos de comprovação da escolaridade apresentada pela 

candidata, destacamos: 1) ATESTADO DE MATRÍCULA E SITUAÇÃO DE FREQUÊNCIA, (ver anexo I 

desta resposta – 1 página); e, 2) HISTÓRICO ESCOLAR (ver anexo II desta resposta -4 páginas); e 



 

Página 3 de 9 
 

que destacamos em forma de foto, aqui neste documento, algumas partes dos documentos em 

destaque: 

ATESTADO DE MATRÍCULA E SITUAÇÃO DE FREQUÊNCIA (ver anexo I desta resposta): 

HISTÓRICO ESCOLAR (ver anexo II desta resposta): 

Da análise das informações constantes nos dois documentos escolares (Atestado de 

Matrícula e Histórico Escolar), da candidata, concluímos dos mesmos que a candidata está 

MATRICULADA, e, portanto, CURSANDO PEDAGOGIA, logo não há registro, nos documentos 

apresentados de que a candidata tenha CONCLUÍDO o curso de Pedagogia, condição mínima 

exigida para inscrição no cargo pretendido, ou qualquer outro cargo que o edital 003/2022 

apresente. 

Acreditamos que a formação da candidata está se fazendo sólida, precisa e segura, 

no entanto, nos documentos apresentados pela mesma, no processo de seleção, entende-se que 

o curso mínimo exigido não é concluído, logo a candidata não atende ao requisito mínimo para 

o feito; visto que quem ESTÁ MATRICULADO, está automaticamente CURSANDO, logo, NÃO 

CONCLUIU. 

Por outro lado, pode ser que a candidata tenha concluído o curso em questão, no 

entanto não foram estes os documentos apresentados. 

Quanto a demais documentos de classificação (experiência profissional e títulos de 

formação profissional), estes não foram apresentados para análise. 

Depreende-se, portanto, que em não atendendo o critério mínimo para inscrição, 

CONCLUSÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA, não havia mais condições para continuidade da análise 

dos documentos, e mesmo assim, conferimos os documentos apresentados, que se resumem a 

tão somente: 1) Requerimento de Inscrição (1 folha); 2) Declaração de conhecimento do Edital 

(verso do requerimento de Inscrição); 3) Currículo Vitae (1 folha); 4) Atestado de Matrícula e 

Situação de Frequência (1 folha); 5) Histórico Escolar (2 folhas – frente e verso); 6) Carteira de 

Trabalho (Parte da qualificação e identificação, páginas 1, 2 e 3 – 1 folha); 7) Certidão de 
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Casamento e Título de Eleitor, com comprovantes de votação (1 folha); 8) Comprovante de 

Endereço (1 folha); e, 9) Carteira Nacional de Habilitação (1 folha). 

Concluímos que os documentos apresentados, nos levam a inexistência de eventos a 

serem classificados, assegurando-se, nesse caso a inexistência de pontos, registrando-se o ponto 

0,0 (zero vírgula zero), contrariando o questionamento da requerente. 

IV. DA DECISÃO 

Concluímos pelo INDEFERIMENTO do pedido da requerente. 

Turvelândia – GO, 06 de janeiro de 2023. 

 

 

Carlos Roberto de Miranda 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
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ANEXO I 
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