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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS PELOS CANDIDATOS CONTRA O RESULTADO 
PARCIAL DA PROVA DE PRODUÇÃO ESCRITA E PROVA DE TÍTULOS EXPEDIDAS PELA 
COMISSÃO RESPONSAVEL PELA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSORES DO 
MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE 

 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO)                                                       COD:PFI 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):AURILEIDE ALVES BARBOSA                                                     Nº DE INSC.2015115 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 08 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA ALICE PEREIRA DO NASCIMENTO                             Nº DE INSC.2013611 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANA CLEA DO NASCIMENTO FEITOSA                                Nº DE INSC.2015187 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): IRENE BARBOSA DE CASTRO                                     Nº DE INSC.2014955 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROCHELE DE OLIVEIRA SILVA                                                   Nº DE INSC.2014725 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):JULIA ENEIDE LIMA ABREU CUNHA                                Nº DE INSC.2014977   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo um total de 4.0 pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 9.90 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ALDENIA NUNES MARTINS          Nº DE INSC.2015233  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA CLEONI ANDRADE                                        Nº DE INSC.2013740  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARCILENE DE VASCONCELOS MARQUES                        Nº DE INSC.2014944  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIA MARLENE PEREIRA DA SILVA                              Nº DE INSC.2014845  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIA REJANE NOGUEIRA                                                   Nº DE INSC.2015479  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA LINDACI GENEROSA                                                 Nº DE INSC.2015116  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ODINEIA DE SOUSA COSTA                               Nº DE INSC.2015071  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: houve fuga do tema da redação, falhas de coesão, de concordância, não respeitando 
critérios de convenção escrita e alinhamento das margens. A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi 
incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA LUCIA DE MENEZES PAIXÃO                               Nº DE INSC.2015008 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.5 (zero virgula cinco) 
pontos na questão discursiva. A candidata obteve um total de 4.40 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EDNILSON HENRIQUE BARBOSA                                                   Nº DE INSC. 2013179  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova de títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 9.0 (nove pontos) na prova de títulos. Ver Item 6.3 do 
Edital 001/2012: 

 6.3. Na ANÁLISE CURRICULAR, a apuração da pontuação obedecerá aos seguintes critérios: 

- Ensino Médio - Modalidade “Normal” (não cumulativo com a graduação) – 1.0 

- Graduação (não cumulativo com Modalidade Normal) – 3.0 

Caso o candidato tivesse as duas modalidades seria contado apenas uma, conforme o item acima. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CAMILA DO NASCIMENTO SANTOS                               Nº DE INSC.2015098  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: houve fuga do tema, falhas de coesão, de concordância, não respeitando critérios de 
convenção escrita e alinhamento das margens, em norma gramatical ocorreram erros de ortografia. A candidata obteve um 
total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 



 
 
     
 
 
 

5 
 

 

 

 

 

     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCO SERGIO DO NASCIMENTO SILVA                                         Nº DE INSC. 2014949  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.3 (zero virgula três) 
pontos na prova discursiva. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluído na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ZILENA SILVA DE FREITAS                                          Nº DE INSC.2015295  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 09 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CARMEM IRENE SARGENTO DE CARVALHO          Nº DE INSC.2015251  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA SUELY DA CINHA DE SOUZA          Nº DE INSC.2015524  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA CLUDIA DA SILVA                                                               Nº DE INSC. 2015056  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.8 na prova objetiva (16 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA JOYCE DA ROCHA COSTA PEREIRA                                      Nº DE INSC.2014820  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.7 (zero virgula 
sete) pontos na prova discursiva. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA LEILANE DE SOUSA MARTINS                                 Nº DE INSC. 2013809  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA LEDA DOS SANTOS                                           Nº DE INSC.2013382  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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EDITAL 001/2012  
                     

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JOAO BATISTA DA SILVA                                                Nº DE INSC. 2015085  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: O candidato obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):ALANA MARIA MENDES DE OLIVEIRA                                 Nº DE INSC. 2013457  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 16 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8),mais 0.2 (zero virgula dois) pontos na 
prova discursiva e 6.0 (seis)pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 11.00 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANA VALERIA NEVES MESQUITA LINS                                 Nº DE INSC. 2015065 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 16 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8), mais 0.5 (zero virgula cinco) pontos na 
prova discursiva e 8.0 (oito)pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 13.30 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): GERMANIA FERREIRA MELO                                      Nº DE INSC. 2015589  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 18 acertos na prova objetiva (equivalente a 5.4) mais 1.0 (um) ponto na prova discursiva 
e 4.0 (quatro) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 10.40 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): GLEICIANE SILVA MORAIS DOURADO                                Nº DE INSC. 2014876  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 16 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8), mais 0.5 (zero virgula cinco) na prova 
discursiva e 7.0 (sete) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 12.30, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA CLAUDIA SALES ROCHA FRANCO                             Nº DE INSC. 2014919  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): LUISA MARIA DE ALMEIDA NOGUEIRA                                    Nº DE INSC. 2014924  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.20 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema desenvolvendo-o de maneira tangencial). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CLEIDEANE PEREIRA DA SILVA                                          Nº DE INSC.2014915  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): GABRIELA CORREIA CAVALCANTE SOUZA                                 Nº DE INSC. 2014912 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  16 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8), mais 1.0 (um) ponto na questão 
discursiva e 3.0 ponto da prova de títulos.  

Conclusão: A candidata obteve um total de 8.80 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados.  

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROBERTA GOMES GONÇALVES                                             Nº DE INSC. 2013299  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANTONIA MÔNICA BRAZ DE OLIVEIRA                                     Nº DE INSC. 2014823  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) no resultado inicial, perfazendo um total de 3.0 pontos na prova de títulos e esclarece a 

candidata que encerrou-se o prazo para enviou de documentos (títulos). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA LINDALVA VIEIRA RODRIGUES                                       Nº DE INSC. 2014773  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.6 (zero virgula 
seis) pontos na prova discursiva. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SANDRA ALVES DE LIMA                                               Nº DE INSC. 2015185  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ISABEL CRISTINA BEZERRA DA SILVA                                          Nº DE INSC. 2015190  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA                                   Nº DE INSC. 2014470  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresentou informações desconexas não atendendo ao 

comando da questão). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ELLEN DE ALMEIDA ROZENDO                                                           Nº DE INSC. 2015509  

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 2.0 pontos na prova de títulos (atribuindo 1.0 ponto na 
Declaração de graduação em andamento, conforme o item 6.2.2  letra “a” do Edital 001/2012.).  

Conclusão: A candidata obteve um total de 9.10 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DO SOCORRO FORTE BARROSO                                  Nº DE INSC. 2014962  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.8 na prova objetiva (16 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresentou informações desconexas não atendendo ao 

comando da questão). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ELISANGELA DA SILVA MOTA                                                  Nº DE INSC. 2013355  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SUSANA PORDEUS RABELLO                                               Nº DE INSC. 2015018  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema, desenvolvendo-o de maneira tangencial). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): REGIANE ANDRADE DE OLIVEIRA BRITO                                  Nº DE INSC. 2015276  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 09 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SANDRA GOMES DE SOUSA                                                Nº DE INSC. 2015153  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CARMEN SILVIA BINDA NOBRE MELL0                                      Nº DE INSC. 2015015  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DE FÁTIMA SOUZA OLIVEIRA                                            Nº DE INSC. 2014986  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.6 (zero virgula 
seis) pontos na prova discursiva. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DE LOURDES GOMES MACIEL                                 Nº DE INSC. 2013723  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): DORYHANDS MACIEL BARBOSA                                             Nº DE INSC. 2013841  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresentou informações desconexas não atendendo ao 

comando da questão). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA VIRGÍNIA DE MATOS BRAGA                                               Nº DE INSC. 2014869 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresentou informações desconexas não atendendo ao 

comando da questão). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): TEREZA MARIA MARREIROS PEREIRA                     Nº DE INSC. 2013735 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresentou informações desconexas não atendendo ao 

comando da questão). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA ANIELLE DE LIMA GOMES                                         Nº DE INSC. 2015172  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 9.0 pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 14.80  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA NUBIA SILVA LEITE                                            Nº DE INSC. 2015026  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 09 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): DANIELE DE LIMA MENEZES MATIAS                                      Nº DE INSC. 2014909  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.8 na prova objetiva (16 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANTONIA LIMA DE PAULA                                                     Nº DE INSC. 2015272  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.7 (zero virgula 

sete) pontos na prova discursiva (em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão, em norma gramatical 

ocorreram erros de ortografia). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.30 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA NADIA GUEDES DE SOUSA                                          Nº DE INSC. 2014783  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresentou informações desconexas não atendendo ao 

comando da questão). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GILMARA UCHOA PINHEIRO                                       Nº DE INSC. 2013376  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 5.1 na prova objetiva (17 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresentou informações desconexas não atendendo ao 
comando da questão) e 6.0 (seis) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 11.10  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados.  

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CARMEM LÚCIA FREIRE DE OLIVEIRA COSTA                             Nº DE INSC. 2014988 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): HÉLIA TEREZINHA NUNES                                                     Nº DE INSC. 2015676  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.8 na prova objetiva (16 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema, desenvolvendo-o de maneira tangencial). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): TALITA PINTO BASTOS                                                Nº DE INSC. 2015281  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.8 (zero virgula oito) 
pontos na prova discursiva. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SILVANIA RIBEIRO BONFIM                                                 Nº DE INSC. 2014821  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CLAUDIA MARIA FREITAS DOS SANTOS                            Nº DE INSC. 2015284  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ELOISA FERREIRA DO NASCIMENTO                                              Nº DE INSC. 2013874  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): WALMISA DA SILVA COSTA TABOSA                                                 Nº DE INSC. 2015677  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA ALZIRENE MOREIRA RODRIGUES                                 Nº DE INSC. 2013739 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos (uma questão foi rasurada), por isso 

não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CLEONICE MARIA BARBOZA DE SOUZA                                                 Nº DE INSC. 2013858  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARCOS SOARES DE SOUSA                                                 Nº DE INSC. 2013230  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: O candidato obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA WALDETH RIPARDO                                                Nº DE INSC. 2015507  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): LILIANE GOIS RAMOS                                                 Nº DE INSC. 2013569  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 1.0 (um) ponto na 
prova discursiva. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROBERTA PEREIRA ALMEIDA                                                 Nº DE INSC. 2015091  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.6 (zero virgula 
seis) pontos na prova discursiva e 6.0 pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 11.10 pontos, passando a fazer parte da Lista dos Aprovados.  

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA LUCILA PEREIRA                                                 Nº DE INSC. 2014933  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresentou informações desconexas não atendendo ao 

comando da questão). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EVIRLANDIA ALVES CAVALCANTE                                                 Nº DE INSC. 2015546  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 1.0 (um) ponto na 
prova discursiva. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 4.60 pontos, por isso não foi incluído na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARLINEIDE ELOY DE SANTANA                                                 Nº DE INSC. 2013379  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):WANIA WERONICA OLIVEIRA DOS FREITAS                                          Nº DE INSC.2014088  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):OSVALDOGOMES DO CARMO                               Nº DE INSC.2013304  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 



 
 
     
 
 
 

20 
 

 

 

 

 

     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANQUINHA LUCAS FERNADES                              Nº DE INSC.2013749  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não 
atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na 
Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANA PINTO DE ALMEIDA                              Nº DE INSC.2015570  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCISCA WEINY PEREIRA DE SOUSA                              Nº DE INSC.2014861  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não 
atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na 
Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FABÍOLA DE ARAÚJO TEIXEIRA                              Nº DE INSC.2013356  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não 
atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na 
Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCISCA VERIDIANA DA CRUZ ROCHA PEREIRA                              Nº DE INSC.2013761  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  16 (dezesseis) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não 
atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluído(a) na 
Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):NOEUSA DA SILVA HOLANDA                              Nº DE INSC.2014767  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):COSMA RENATA DOS SANTOS CAVALCANTE                             Nº DE INSC.2014981  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):AÍDA ALMEIDA LIMA SANTIAGO                              Nº DE INSC.2014860  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não 
atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na 
Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):VALÉRIA BEZERRA FERREIRA                              Nº DE INSC.2015114  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANA KARINE LEITE BARBOSA ALVES                               Nº DE INSC.2013860  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):CLEBIA MARIA ARAUJO DE CASTRO                             Nº DE INSC.2015200  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ROBERTA HENRIQUE FERREIRA MESQUITA                             Nº DE INSC.2015246  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA DA CONCEIÇÃO DE MOURA BESSA                             Nº DE INSC.2015555  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, desenvolvendo-o de maneira tangencial. O(A) 
candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do 

Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):AILA MARIA DA SILVA LIMA                               Nº DE INSC.2014923  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, desenvolvendo-o de maneira tangencial. O(A) 
candidato(a) obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do 

Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MIRZA HELENA PEREIRA DE SOUSA                              Nº DE INSC.2014874  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, desenvolvendo-o de maneira tangencial. O(A) 
candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do 

Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA ALDERIZA ROCHA FEIJÓ                              Nº DE INSC.2015074  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: A redação foi escrito em forma de narração. Houve um relato, um depoimento. Desse 
modo, descumpriu-se o item 5 das instruções da prova. Fugiu-se ao tema. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.90 pontos, 
por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):PERCILIANA NUNES GUIMARÃES BATISTA                              Nº DE INSC.2014863  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  16 (dezesseis) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: A redação foi escrito em forma de narração. Houve um relato, um depoimento. 
Desse modo, descumpriu-se o item 5 das instruções da prova. Fugiu-se ao tema. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.80 
pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EDITE MARIA GONÇALVES BARBOSA                              Nº DE INSC.2015107 

TEOR DO RECURSO: Pedido de entrega de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou que a candidata deu entrada com 

pedido de entrega de títulos fora do prazo. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA DA ROCHA MATIAS                              Nº DE INSC.2013589 

TEOR DO RECURSO: Pedido de entrega de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou que a candidata deu entrada com 

pedido de entrega de títulos fora do prazo. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ERIKA MARIA DE MESQUITA BEZERRA                              Nº DE INSC.2015044 

TEOR DO RECURSO: Pedido de entrega de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou que a candidata deu entrada com 

pedido de entrega de títulos fora do prazo. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSANGELA PEREIRA DA COSTA                              Nº DE INSC.2014954 

TEOR DO RECURSO: Pedido de entrega de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou que a candidata deu entrada com 

pedido de entrega de títulos fora do prazo. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): LEILIANE GURGEL MIRANDA CALIXTO                              Nº DE INSC.2014998 

TEOR DO RECURSO: Pedido de entrega de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou que a candidata deu entrada com 

pedido de entrega de títulos fora do prazo. 

 
 
 

 
CARGO: PROFESSOR  DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                         CÓD: EIF 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ARLENE SILVA DIAS                                           Nº DE INSC. 2014215  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.7 (zero virgula 
sete) pontos na prova discursiva (houve fuga parcial do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ILZAETE ANGELO DA SILVA                           Nº DE INSC.2014574   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 6.0 pontos na prova de títulos. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 11.00 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ELIDIANA DÁVIA TELES DUARTE                                           Nº DE INSC.2014715   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova de títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 4.0 (quatro pontos) na prova títulos. Ver Item 6.3 do 
Edital 001/2012: 

 6.3. Na ANÁLISE CURRICULAR, a apuração da pontuação obedecerá aos seguintes critérios: 
- Ensino Médio - Modalidade “Normal” (não cumulativo com a graduação) – 1.0 
- Graduação (não cumulativo com Modalidade Normal) – 3.0 

Caso o candidato tivesse as duas modalidades seria contada apenas uma, conforme o item acima. Esclarecimento sobre tempo 
de serviço: estágios não contam como tempo de serviço, são considerados pela Comissão como atividade acadêmica de 
natureza complementar da formação profissional. 
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RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):MAILA ALMEIDA RODRIGUES                                           Nº DE INSC.2014529   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a)  perfazendo 16 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8), mais 0.6 (zero virgula seis) pontos na 
prova discursiva e 4.0 (quatro) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 9.40 pontos, fazendo parte  da Lista dos Aprovados.  

Esclarecimento sobre tempo de serviço: estágios não contam como tempo de serviço, são considerados pela Comissão como 
atividade acadêmica de natureza complementar da formação profissional. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):RITILA MARIA RICARDO MELO                                          Nº DE INSC.2013190   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a)  perfazendo 15 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais 0.7 (zero virgula sete) pontos na 
prova discursiva e 5.0 (cinco) pontos na prova de títulos.  

Conclusão: A candidata obteve um total de 10.20 pontos, fazendo parte  da Lista dos Aprovados.  

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DE FATIMA MENEZES BARROSO                   Nº DE INSC.2013814   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a)  perfazendo 16 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8), mais 0.4 (zero virgula quatro) pontos na 
prova discursiva e 7.0 (sete) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 12.20 pontos, fazendo parte  da Lista dos Aprovados.  

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSIANE GOMES DA SILVA                                          Nº DE INSC. 2014368  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 6.0 pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 11.00  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCISCA JOSEANE DE SOUSA DA ROCHA                                 Nº DE INSC. 2013554 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 14 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais 1.0 (um) ponto na prova discursiva 
e 3.0 (três) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 8.20 pontos, fazendo parte  da Lista dos Aprovados. 
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RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIA JUCIANA DE ARAUJO COSTA                                 Nº DE INSC. 2013407 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 15 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais 1.0 (um) ponto na prova discursiva 
e 6.0 (seis) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 11.50 pontos, fazendo parte  da Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): JACINTA MACENA DE SOUSA                                          Nº DE INSC. 2014595  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 1.0 ponto na prova de títulos (referente a Declaração de graduação em 
andamento conforme o item 6.2.2 letra “a” do Edital), 19 acertos na prova objetiva (equivalente a 5.7) e 0.8 (zero virgula 
oito) pontos na prova discursiva. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 7.50  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): KATIA MARIA MOURA MORAIS                                 Nº DE INSC. 2014890  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 14 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2),mais 0.8 (zero virgula oito) pontos na 
prova discursiva e 9.0 (nove)pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 14.00 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): DEBORA MORAIS ROCHA                      Nº DE INSC. 2014455  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 14 (quatorze) acertos na prova objetiva 
(equivalente a 4.2) mais 0.8  (zero virgula oito) pontos na questão discursiva e 1.0 (um ponto da Declaração de 
Conclusão de graduação, conforme item 6.2.2 letra “a” do Edital).  

Conclusão: A candidata obteve um total de 6.0 pontos, fazendo parte da Lista de Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): KATIANA PAULA BRANDÃO DE SOUSA                                      Nº DE INSC.2014705   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial  obtendo nota 0,00 na questão discursiva e esclarece: A candidata 

teve sua redação inválida por ter assinado a folha de redação definitiva. A identificação na prova, descumpre o item 03 das 
instruções para Prova Escrita.  
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA IVONETE DE BRITO                             Nº DE INSC.2014468 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SILVANIA PIRES DE SOUSA                                            Nº DE INSC.2014471 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARLI RODRIGUES DOS SANTOS                              Nº DE INSC.2014635 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): KATIANA MORAIS DA SILVA                                     Nº DE INSC.2013480 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 08 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA LIDUINA DA SILVA CORREIA                             Nº DE INSC.2015610 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  
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1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARILENE CAETANO ROCHA                      Nº DE INSC.2014696 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIA MARCIA VIANA                                                     Nº DE INSC.2015261 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):KATIANA MORAIS DA SILVA                      Nº DE INSC.2013480  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 08 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCISCA MARIA DA CUNHA SANTOS                             Nº DE INSC.2014459  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):IRACEMA ALVES DOS SANTOS                         Nº DE INSC.2013875  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 09 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):OZANA GOMES DA SILVA                                                 Nº DE INSC.2014579 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 08 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ROSANGELA DA SILVA DO AMARAL DE ARAUJO.                             Nº DE INSC. 2014077  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 12 (doze) acertos na prova objetiva 
(equivalente a 3.6), e 1.3 (um ponto virgula três) na prova escrita. A candidata obteve um total de 4.90 pontos, por isso não 

foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ELOISA DE FARIAS PEREIRA                                         Nº DE INSC. 2013557  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 14 (quatorze) acertos na prova objetiva 
(equivalente a 4.2) mais 0.2  (zero virgula dois) pontos na questão discursiva. A candidata obteve um total de 4.40 pontos, 

por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ROSANGELA MARIA ALVES DE LIMA                                         Nº DE INSC. 2014357  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 13  acertos na prova objetiva (equivalente 
a 3.9) mais 0.0  (zero virgula zero) pontos na questão discursiva (fugiu à proposta e ao gênero textual – função emotiva 
da linguagem). A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver Item 6.2.1. 

do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA DOS SANTOS MENEZES                            Nº DE INSC. 2013034  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 14 (quatorze) acertos na prova objetiva 
(equivalente a 4.2) mais 0.5 ( zero virgula cinco) na questão discursiva. A candidata obteve um total de 4.70 pontos, por 

isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):COSMA MARIA ARAUJO LIMA                                          Nº DE INSC. 2014119  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 13 (treze) acertos na prova objetiva 
(equivalente a 3.9), mais 0.5 (zero virgula cinco) pontos na questão discursiva. A candidata obteve um total de 4.40 
pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS                             Nº DE INSC. 2014398  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 13 (treze) acertos na prova objetiva 
(equivalente a 3.9), mais 0.0 (zero virgula zero) na questão discursiva (houve fuga total do tema). A candidata obteve um 
total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):VALERIA SILVA DA FONSECA TAVARES                             Nº DE INSC. 2014646  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 12 (doze) acertos na prova objetiva 
(equivalente a 3.6), mais 0.0 (zero virgula zero) na questão discursiva (fugiu a tipologia textual solicitada). A candidata 
obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):LYVIA LEITE CUNHA                           Nº DE INSC. 2013996  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo 16 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8), mais 1.2 
(um ponto virgula dois) na questão discursiva e 6.0 (seis) pontos na prova de títulos.  

Conclusão: A candidata obteve um total de 12.00 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados.  

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MAISA AMÉLIA NOGUEIRA TAVARES                                          Nº DE INSC.2013284  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA SOLIDADE SOARES DO NASCIMENTO                                   Nº DE INSC.2013552 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 06 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA ESTEVÃO CARNEIRO                 Nº DE INSC.2014677 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  
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1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):SALETE MARIA ROQUE OLIVEIRA                           Nº DE INSC.2013689 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): RAQUELÚCIA MORAES DA SILVA                                          Nº DE INSC.2014785  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA CRISTINA LIMA MENEZES                    Nº DE INSC. 2014415  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial  obtendo nota 0,00 na questão discursiva e esclarece: A candidata 

teve sua redação inválida por ter assinado a folha de redação definitiva. A identificação na prova, descumpre o item 03 das 
instruções para Prova Escrita.  

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ZENILDE SANTOS DE LIMA                                           Nº DE INSC. 2013442 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (fugiu da tipologia textual solicitada). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA JONCYLANA FERREIRA BONIFACIO DA SILVA              Nº DE INSC. 2014412 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo 0.6 (zero virgula seis) pontos na questão discursiva e esclarece: houve 

fuga parcial do tema, o texto possui falhas de coesão, de concordância, não respeitando critérios de convenção escrita.  

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ISABEL CRISTNA ROSA                                           Nº DE INSC. 2014206 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (uso da 1ª pessoa, fugiu da tipologia textual solicitada). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): PATRÍCIA DE OLIVEIRA FERNANDES                                           Nº DE INSC. 2013156  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (uso da 1ª pessoa e fuga ao tema). 

 Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA MARIA DE ALENCAR AMORIM                                           Nº DE INSC. 2014156  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.8 (zero virgula oito) 
pontos na prova discursiva. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA ELIANA ALVES FEIJAO                                           Nº DE INSC. 2014638  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): KÁTYA REJANE DE SOUZA CRUZ                                           Nº DE INSC. 2014452  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (fuga do tema). 

 Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): AMANDA BASTOS FERREIRA                                           Nº DE INSC. 2013566  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.8 na prova objetiva (16 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (uso da 1ª pessoa, fugiu da tipologia textual solicitada). 

 Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SHEILA MARIA SOARES CRUZ                                           Nº DE INSC. 2013649  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 5.1 na prova objetiva (17 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (o texto não traz um posicionamento sobre a afirmação do educador Miguel Zabalza. Desse 
modo, houve fuga ao tema). Conclusão: A candidata obteve um total de 11.10 pontos. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): DELMA MARIA PEREIRA SOBREIRA DE MORAES                                           Nº DE INSC. 2014926  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 09  acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EDJANE ENEAS DA SILVA DE CASTRO                                           Nº DE INSC. 2013790  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA MADALENA HOLANDA CAVALCANTE FORTE                              Nº DE INSC. 2014464  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de  6.0 (seis) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: a candidata obteve um total de 12.30 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): LUIZILENE RODRIGUES DE SOUSA                                      Nº DE INSC. 2014460  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.6 (zero virgula 
seis) pontos na prova discursiva (a redação possui falhas de coesão, não respeitando critérios de convenção escrita e erros 

ortográficos). 

 Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JAQUELINE RODRIGUES SAMPAIO                                     Nº DE INSC. 2014332  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARCIA PEREIRA DA SILVA                                           Nº DE INSC. 2013106  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de  8.0 (oito) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 13.30  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): TATIANA DE LIMA SILVA                                           Nº DE INSC. 2014557  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (uso da 1ª pessoa, fugiu da tipologia textual solicitada, em convenção escrita não se 

respeitou o alinhamento das margens) 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA IOLANDA MELO VASCONCELOS                                           Nº DE INSC. 2014502  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.4 (zero virgula 
quatro) pontos na prova discursiva (uso da 1ª pessoa e fugiu da tipologia textual solicitada). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GEOVANA MARIA AGUIAR DA SILVA                                           Nº DE INSC. 2014530  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): GREICY KELLY TEOFILO LEORNE                                          Nº DE INSC. 2014573  

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 1.0 ponto na prova de títulos (atribuído na Declaração de 
graduação em andamento, conforme o item 6.2.2  letra “a” do Edital 001/2012.).  

Conclusão: A candidata obteve um total de 7.50 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): JANNE SARA DA CUNHA PASCOA                                           Nº DE INSC. 2013263  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou-se a veracidade 
do resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo 0.7 (zero virgula sete) pontos na questão discursiva e esclarece: na 

redação houve uso da 1ª pessoa do singular e fuga da tipologia textual solicitada. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 5.50 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): TARCIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA                                           Nº DE INSC. 2014545  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): KRINE GARCIA LEITE                                           Nº DE INSC. 2014658  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA EURENICE DA SILVA RODRIGUES                                           Nº DE INSC. 2013998  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (uso da 1ª pessoa, fuga do tema, fugiu da tipologia textual solicitada). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARY VIEIRA SOUSA                                           Nº DE INSC. 2014539  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSILENE NOJOSA DA SILVA                                           Nº DE INSC. 2014496  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas e de títulos, constatou a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo 16 (dezesseis) acertos na prova objetiva (equivalente a 
4.80) mais 0.6 (zero virgula seis pontos) na questão discursiva e 7.0 (sete) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 12.40 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):DAYSIANE COSTA ALVES                                      Nº DE INSC. 2013652  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 13 (treze) acertos na prova objetiva 
(equivalente a 3.9) mais 0.6 (zero virgula seis) pontos na questão discursiva. A candidata obteve um total de 4.80 pontos, 

por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): LEUDA PEREIRA DE MELO                                           Nº DE INSC. 2014411  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): WALEZIA LOPES VASCONCELOS DE SOUZA                                           Nº DE INSC. 2014212  

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de  3.0 (três) pontos na prova de títulos. 

Esclarecimento da experiência de trabalho, conforme solicita pela candidata: estágios e monitorias não contam como tempo de 
serviço, são considerados pela Comissão como atividade acadêmica de natureza complementar da formação profissional. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): HELYVANE GOMES LIMA                                           Nº DE INSC. 2013837  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo  0.0 (zero virgula zero) pontos na prova discursiva (esclarecimento: o 

texto não traz um posicionamento sobre a afirmação do educador Miguel Zabalza. Desse modo, houve fuga ao tema). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CAMILA SAMPAIO DOS SANTOS BARBOSA                                           Nº DE INSC. 2013612  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo um total de 15 acertos (4.5 pontos) mais 0,0 (zero virgula 
zero) ponto na prova discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao 

comando da questão). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 
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1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): HELEN DE FATIMA GOMES DE SOUZA                                           Nº DE INSC. 2014555 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de produção Escrita. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial  obtendo nota 0,00 na questão discursiva e esclarece: A candidata 

teve sua redação inválida por ter assinado a folha de redação definitiva. A identificação na prova, descumpre o item nº 03 das 
instruções para produção escrita.  

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA CLEIDE BRAZ PEREIRA                                           Nº DE INSC. 2013481  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.6 (zero virgula 
seis) pontos na prova discursiva (houve fuga parcial do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): VERONICA CIRINO DOS SANTOS                                           Nº DE INSC. 2014435  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 15 (quinze) acertos na prova objetiva mais 0.5 (zero virgula cinco pontos) na questão 
discursiva e  4.0 (quatro) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 9.00 pontos, fazendo parte Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): CARLA MARIA MARQUES CORREIA                                           Nº DE INSC. 2013097  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

ISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo 1.20 (um ponto e vinte) na questão discursiva e esclarece que houve fuga 
parcial do tema o que prejudicou o desenvolvimento do tema. Conclusão: a candidata obteve um total de 14.30, 
permanecendo na Lista dos Aprovados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DIANA BRUNO DOS SANTOS                                           Nº DE INSC. 2013241  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 13 (treze) acertos na prova objetiva 
(equivalente a 3.9), e 0.0 (zero virgula zero) pontos na questão discursiva. A candidata obteve um total de 3.90 pontos, 

por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): REJANE VIEIRA LIMA                                          Nº DE INSC. 2014501  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JULIETE DE OLIVEIRA SOUSA                                           Nº DE INSC. 2014393  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (fuga do tema) 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): HALINE MARIA DA SILVA VASCONCELOS                                           Nº DE INSC. 2014730  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DE SOUSA                                           Nº DE INSC. 2014547  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 04 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA ELIENE DA ROCHA HOLANDA                                           Nº DE INSC. 2014691  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.7 (zero virgula 
sete) pontos na prova discursiva (houve fuga parcial do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GILVANIA MARIA PRIMO DE LIMA                                           Nº DE INSC. 2013420 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.8 na prova objetiva (16 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA RAQUEL SOUSA GOMES CROSELLI                                           Nº DE INSC. 2014522  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (fugiu da tipologia textual solicitada). 

 Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CLAUDIA RODRIGUES AZEVEDO                                           Nº DE INSC. 2014044  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARCIA RAQUEL FREITAS SILVA                                           Nº DE INSC. 2013499  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 15 (quinze) acertos na prova objetiva 
(equivalente a 4.5), e 0.3 (zero virgula três) pontos na questão discursiva. A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por 

isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SANDRA DA SILVA AMARANTE                                           Nº DE INSC. 2014443  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema e fugiu da tipologia textual solicitada). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JOSILEIDE BRAGA DE OLIVEIRA                                           Nº DE INSC. 2014930  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA ZESILENE DA SILVA                                           Nº DE INSC. 2014500  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): RITA DE CASSIA DINIZ BACELAR                                           Nº DE INSC. 2013857  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova escrita e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 07 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA ROSINEIDE DE SOUSA SANTOS                                           Nº DE INSC. 2013431  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (uso da 1ª pessoa e fugiu da tipologia textual solicitada). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FERNANDA DE ALMEIDA ALVES LOURENÇO                                           Nº DE INSC. 2014400  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 13 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9) mais  0.4 (zero virgula quatro) na prova 
discursiva.   

A candidata obteve um total de 4.30 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GARDÊNIA PINHO BORGES                                           Nº DE INSC. 2014177  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA VIRGINIA MORENO MENDES                                           Nº DE INSC. 2014395 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SOLANGE CARDOSO LIMA                                           Nº DE INSC. 2013532 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA SULAMITA DA SILVA                                           Nº DE INSC. 2014546  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.6 (zero virgula 
seis) pontos na prova discursiva (houve fuga parcial do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): PEDRINA FERREIRA NERE                                           Nº DE INSC. 2013199  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.6 (zero virgula 
seis) pontos na prova discursiva (houve fuga parcial do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): VERA LÚCIA MACIEL DA CUNHA                                           Nº DE INSC. 2014320  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema e da tipologia textual solicitada). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA DAURIA DA SILVA                                          Nº DE INSC. 2013701  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (fuga do tema). 

 Conclusão: A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCILENE VIEIRA DA SILVA                                           Nº DE INSC. 2013446  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 13 acertos  (equivalente a 3.9) mais 0.7 (zero virgula sete) pontos na prova 
discursiva (houve fuga parcial do tema, apresenta informações desconexas, em norma gramatical ocorreram erros de 
ortografia, pontuação e concordância). A candidata obteve um total de 4.60, por isso não foi incluída na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA ROSIANE RAMOS                                          Nº DE INSC. 2013471  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARCIA MARIA ARRUDA DE MENEZES                                           Nº DE INSC. 2013251  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 08 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA PAULA MARINHO DE ARAUJO                                           Nº DE INSC. 2013449  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 16 acertos  (equivalente a 4.8 ) mais 0.0 (zero virgula zero) 
pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída 
na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): WANESSA MARYELLE RODRIGUES MELO                                           Nº DE INSC. 2013487  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 13 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA JOSE DA SILVA DO AMARAL                                           Nº DE INSC.2013279   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 14 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCILDA SANTOS CARNEIRO                                           Nº DE INSC.2014682   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 14 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados.: 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):JACQUELINE DIAS DOS SANTOS MARQUES                                           Nº DE INSC.2013453   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 13 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):JIRLANE DA SILVA LINHARES                                            Nº DE INSC.2014600   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 15 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA ROCHA                                            Nº DE INSC.2013260   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (texto sem progressão).   

A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARILIA LUIZINETE DA SILVA FREITAS                                            Nº DE INSC.2013673   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 13 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): AURILENE NUNES CAVALCANTE                                           Nº DE INSC.2014630   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ALDENIA ROMUALDO DE ANDRADE BEZERRA                                    Nº DE INSC.2014701   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão e 
legibilidade difícil).   
A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 
1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EVELINE MENEZES DO NASCIMENTO                                           Nº DE INSC.2014386   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARLY LIMA MENEZES                                             Nº DE INSC.2013728   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 13 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão e 
legibilidade difícil).   

A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):KETYANA MARIANO DE SOUZA                                            Nº DE INSC.2014562   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 13 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA MAURA DIAS UCHOA                                           Nº DE INSC.2014064   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 14 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
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Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):CLENILCE FERREIRA VIDAL                                            Nº DE INSC.2013583   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 13 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ADILA FILGUEIRA PESSOA                                            Nº DE INSC.2014490   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 14 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, fugiu da tipologia textual solicitada).   

A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA LUCIANA DE MORAIS BARBOSA                                            Nº DE INSC.2013319   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6) mais  0.9 (zero virgula nove) na prova 
discursiva.   

A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):LUCIANA DE CARVALHO DA SILVA                                            Nº DE INSC.2014446   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 14 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão. Além 
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disso, apresenta um depoimento em 1ª pessoa do singular).   

A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):SONIA MARIA DE AGUIAR COSTA                                            Nº DE INSC.2014380   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 13 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão. Além 
disso, utilizou a 1ª pessoa do singular).   

A candidata obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):REJANE DE MENEZES ROCHA                                            Nº DE INSC.2014142   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (houve fuga ao tema, o texto apresenta informações desconexas não atendendo ao comando da questão).   

A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 
1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): PATRICIA MARY MORAIS DE MACEDO                                           Nº DE INSC. 2013439  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 0.8 na questão discursiva e esclarece: houve fuga parcial do 

tema o que prejudicou a compreensão do texto. Além disso, houve o uso de expressões coloquiais.  

Conclusão: A candidata obteve um total de 10.90, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):JULIANA SILVA SOUSA                                                  Nº DE INSC.2014780   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 1.0 (um ponto) na questão discursiva e esclarece: houve fuga 

parcial do tema e superficialidade no desenvolvimento do tema.  

Conclusão: A candidata obteve um total de 8.80, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): OLGA SIQUEIRA DE PAIVA                                           Nº DE INSC. 2013031  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (fuga do tema). 

 Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): DEYLANE GERALDO DE BRITO                                           Nº DE INSC.2014623  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo 15 (quinze) acertos na prova objetiva, 7.0 (sete) pontos na prova de 
títulos e 0.6 (zero virgula seis pontos) na questão discursiva e esclarece: houve fuga parcial do tema, o que prejudicou a 

compreensão do texto. Além disso, há erros de coesão, de ortografia, de acentuação e não se respeitou o alinhamento das 
margens.  

Conclusão: A candidata obteve um total de 12.10 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA                                          Nº DE INSC. 2013012 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.9 (zero virgula 
nove) pontos na prova discursiva. 

 Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ARIELA BESERRA DE ALBUQUERQUE                                           Nº DE INSC. 2014436  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 0.8 (zero virgula oito) 
pontos na prova discursiva (esclarecimento: a falta de elementos de coesão e o uso inadequado de conectivos, prejudicou a 

compreensão do texto). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.40 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARILIA GARCIA DE SOUSA BRITO                                           Nº DE INSC. 2014742 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.8 na prova objetiva (16 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO                                           Nº DE INSC. 2014037  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GERLYANNE DOS SANTOS ROGRIGUES                                           Nº DE INSC. 2014685  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FABIANA DE LIMA TELES                                           Nº DE INSC. 2014535 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SOLANGE MARIA DOS SANTOS SILVA                                           Nº DE INSC. 2013630  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA FLAVIANE DO NASCIMENTO COSTA                             Nº DE INSC. 2014392  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6) mais  0.0 (zero virgula zero) na prova 
discursiva (uso da 1ª pessoa do singular).   

A candidata obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): NOELZA MARIA MARQUES DA SILVA                                           Nº DE INSC. 2013582  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.2 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados.  

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA ELSANDRA LIMA DOS SANTOS                                           Nº DE INSC. 2014001  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 09 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EDIVANDA SILVEIRA FEITOZA                                           Nº DE INSC. 2014466  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (14 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): TATIANA ROCHA DE FREITAS                                          Nº DE INSC. 2013131  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6) mais  0.9 (zero virgula nove) na prova 
discursiva.   

A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CHARLIANE SOUZA MOREIRA                                           Nº DE INSC. 2013714  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 14 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2) mais  0.5 (zero virgula cinco) na prova 
discursiva.   

A candidata obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA LUCIA DE SOUZA MOURA                                          Nº DE INSC. 2013688  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva, mais 1.4 (um ponto virgula quatro) na questão 
discursiva e 8.0 (oito) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 13.00 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): LUCIA DE FATIMA QUEIROZ DE ALMEIDA                                           Nº DE INSC. 2014659  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): DANIELE DE SANTANA TEIXEIRA LINO                                           Nº DE INSC. 2014026  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA IVANILDE CARVALHO AMARAL                                           Nº DE INSC. 2014713  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6) mais  0.5 (zero virgula cinco) na prova 
discursiva (houve fuga parcial ao tema).   

A candidata obteve um total de 4.10 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): LUCIA JOSINO DOS SANTOS                                           Nº DE INSC. 2013174  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 14 acertos  (equivalente a 4.2 ) mais 0.0 (zero virgula zero) 
pontos na prova discursiva (houve fuga do tema). A candidata obteve um total de 4.20, por isso não foi incluída na Lista 
dos Aprovados. Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARILENE DA SILVA FREITAS                             Nº DE INSC.2014514  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):VALDIRA MENDONÇA MENDES                             Nº DE INSC.2014627  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado do cartão resposta. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):VIRGINIA MARIA COSTA DE MENEZES                             Nº DE INSC.2014341  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):RAQUEL ARRUDA DE OLIVEIRA                             Nº DE INSC.2014618  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ROSIMEIRE MENEZES DOS SANTOS                             Nº DE INSC.2014493  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FLÁVIA REGINA MATOS PONTES                               Nº DE INSC.2014800  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):GISELE DE SANTANA SILVA DE SOUSA                             Nº DE INSC.2014204  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):DAISE FERNANDA DA SILVA LIMA                              Nº DE INSC.2013699  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):EDNA SANTOS SAMPAIO MOURA                               Nº DE INSC.2013235  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo nota 0.0 (zero virgula zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da 

redação, apresentou informações desconexas não atendendo ao comando da questão. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):CLÉSIA DE SOUSA LIMA                             Nº DE INSC.2014578  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA FABIANE ALVES DE ALBUQUERQUE                             Nº DE INSC.2014223  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):SIDNÉA COSTA SALES                             Nº DE INSC.2014372  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):KEILA MARIA DA SILVA                             Nº DE INSC.2013182  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  18 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 5.4), e nota 0.0 (zero virgula zero) na 
questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, uso da 1º pessoa do singular, apresentou informações 
desconexas não atendendo ao comando da questão. E 7,0 pontos na contagem de títulos. O(A) candidato(a) obteve um total 
de 12.40 pontos. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ROSA VIEIRA DE MEDEIROS BORGES                              Nº DE INSC.2013720  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve uso da 1º pessoa do singular, fugiu da tipologia textual solicitada. O(A) 
candidato(a) obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do 

Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):JOSELIA ALVES SAMPAIO                              Nº DE INSC.2013558  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: O texto possui falhas de coesão, de coerência, não respeitando critério de convecção 

escrita. Além disso, o texto restringe o trabalho com a educação infantil a brincar. Houve fuga parcial do tema, o que prejudicou 
a compreensão do texto. O(A) candidato(a) obteve um total de 4,70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANA LUCIA SILVA MACIEL                              Nº DE INSC.2013490  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.5 (zero virgula 
cinco) na questão discursiva, esclarecimento: O texto possui falhas de coesão, de coerência, não respeitando critério de 
convecção escrita. O(A) candidato(a) obteve um total de 4,70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIETA DO NASCIMENTO SILVA                              Nº DE INSC.2013542  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.5 (zero virgula cinco) 
na questão discursiva, esclarecimento: O texto possui falhas de coesão, de coerência, não respeitando critério de convecção 
escrita. O(A) candidato(a) obteve um total de 4,40 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA LUIZA LEANDRO RIBEIRO CALVACANTE                              Nº DE INSC.2014039  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.7 (zero virgula sete) 
na questão discursiva, esclarecimento: O texto possui falhas de coesão, de coerência, não respeitando critério de convecção 
escrita. O(A) candidato(a) obteve um total de 4,30 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):LIZANDRA CARLA SIQUEIRA MONTEIRO PINHEIRO                              Nº DE INSC.2013509  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.2 (zero virgula 
dois) na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada, o texto está incoerente, com graves 
falhas de coesão e ortografia. Desse modo, não atende à tipologia textual solicitada. O(A) candidato(a) obteve um total de 
4,40 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA JANETE RODRIGUES ANDRADE                              Nº DE INSC.2013497 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,9), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FLAVIA RODRIGUES DE ALMEIDA SAMPAIO                              Nº DE INSC.2014684 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,9), mais nota 0.9 (zero virgula nove) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):SONIA SANTOS DA SILVA                              Nº DE INSC.2014110  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,6), mais nota 1,0 (um virgula zero) na 
questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma gramatical 
ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das margens. O(A) 
candidato(a) obteve um total de 4.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do 

Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANA MARY DE MENDEIROS NUNES                              Nº DE INSC.2014335 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,9), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIA CLEIDE SILVA DE ARAUJO                              Nº DE INSC.2014707  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,6), mais nota 0,7 (zero virgula sete) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.30 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 
6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCISCA GLAUCIA DA SILVA TEIXEIRA                              Nº DE INSC.2013413  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.4 (zero virgula 
quatro) na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em 

norma gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento 
das margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. 

Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):SUELI DOS SANTOS DA SILVA                              Nº DE INSC.2013107  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  7 (sete) acertos na prova objetiva (equivalente a 2.1). O(A) candidato(a) obteve um total 
de 2.10 pontos, por isso não foi corrigido a prova de produção escrita. Ver. Item 1.5.1.1. do Edital 001/2012: 

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):VANIA XAVIER MENDES                              Nº DE INSC.2015221  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4,2), mais nota 0.5 (zero virgula 
cinco) na questão discursiva, esclarecimento: O texto possui falhas de coesão, de coerência, não respeitando critério de 

convecção escrita. Além disso, houve fuga parcial do tema, o que prejudicou a compreensão do texto, e o uso da 1º pessoa. 
O(A) candidato(a) obteve um total de 4,70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. 

do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA SOCORRO VASCONCELOS                             Nº DE INSC.2013873 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  16 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4,8), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, falhas de coesão, de coerência. Além disso, 
apresentou informações desconexas não atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.80 
pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA OSALITA BARBOSA DE OLIVEIRA                              Nº DE INSC.2013591  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,6), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância. Além disso ouve o uso de 1ª pessoa, fugindo a tipologia 
textual solicitada. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. 

Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

 
 

 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA I E EJA II)                   CÓD.EJA 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):  MARIA DOS PRAZERES CAMPOS DOS SANTOS         Nº DE INSC.2015521  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCIANE CAMPOS MEDEIROS                           Nº DE INSC.2015538  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):MANUELA GUIMARÃES GOMES                                 Nº DE INSC. 2013286 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 15 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5),mais 0.5 (zero virgula cinco) pontos na 
prova discursiva e 7.0 (sete)pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 12.00 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GLAUCIA MARIA DE ALENCAR AMORIM                                                  Nº DE INSC. 2015518 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 09 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCINEIDE DA SILVA LOPES                              Nº DE INSC.2015581  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  16 (dezesseis) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, estrutura inadequada, apresentou informações 
desconexas não atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi 
incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCISCA DE ARAUJO CUNHA                              Nº DE INSC.2013150  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  16 (dezesseis) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, estrutura inadequada, apresentou informações 
desconexas não atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi 
incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):JAIRO DE SOUSA SILVA                             Nº DE INSC.2013054  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.6 (zero virgula seis) 
na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada, o texto está incoerente, com graves falhas 
de coesão e ortografia. Desse modo, não atendeu à tipologia textual solicitada. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 
pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANA CÉLIA DA GUIA TEODOSIO                              Nº DE INSC.2013030  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): WANESSA MARQUES COSTA                              Nº DE INSC.2015580 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.6 (zero virgula seis) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga parcial do tema da redação, o que prejudicou a compreensão do texto. 
O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. 

do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA                             Nº DE INSC.2013384  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada, possui um só parágrafo com problemas de 
pontuação. Desse modo, não atende à tipologia textual da argumentação. Além disso, legibilidade difícil. O(A) candidato(a) 
obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCISCA MARIA LEITE EUCLIDES                              Nº DE INSC.2015502  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,6), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.40 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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CARGO: PROFESSOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS                                                     CÓD.PPE 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):NÁDIA MARIA BEZERRA DOS SANTOS               Nº DE INSC.2015444  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): VIRGIANE FERREIRA DA ROCHA                                           Nº DE INSC.2015408   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a)  perfazendo 14 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais 1.3 (um virgula três) pontos na 
prova discursiva e 8.0 (oito) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 13.50 pontos, fazendo parte  da Lista dos Aprovados.  

Esclarecimento sobre tempo de serviço: estágios não contam como tempo de serviço, são considerados pela Comissão como 
atividade acadêmica de natureza complementar da formação profissional. 

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): RONES DA MOTA DUARTE                          Nº DE INSC. 2015450  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 9.0 pontos na prova de títulos. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 14.50 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA ENGRAÇA FERREIRA DE SOUSA          Nº DE INSC.2015421 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EDNA VIEIRA DE OLIVEIRA                  Nº DE INSC. 2015330  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 05 (cinco) acertos, por isso não foi incluído(a) na 

Lista dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): DIANA EVELINE DO NASCIMENTO                 Nº DE INSC. 2015470  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10  acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS CAVALCANTE                           Nº DE INSC. 2015475  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo 0.5 (zero virgula cinco) pontos na prova escrita e 3.9 (três virgula nove) 
pontos na prova objetiva. A candidata obteve um total de 4.40 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver 

Item 6.2.1 – Edital 001/2012: 

6.2.1. Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): LISLENE MARIA DE VASCONCELOS MENDES SILVA                          Nº DE INSC. 2015391  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo 0.6 (zero virgula seis) pontos na prova escrita e 4.2 (quatro virgula dois) 
pontos na prova objetiva. A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver 

Item 6.2.1 – Edital 001/2012: 

6.2.1. Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GLADYANE FONTENELE CALDAS                                                   Nº DE INSC. 2015439  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSA LUCIA DA SILVA MORAIS                       Nº DE INSC. 2015453 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 06 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): NATHALIA DE OLIVEIRA FAÇANHA ROCHA                                                   Nº DE INSC. 2013461  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARINA DE MORAES MOURÃO                                                   Nº DE INSC. 2015363  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 08 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): DANIELA DE MORAES                                                   Nº DE INSC. 2015407  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva mais 0.4 (zero virgula quatro ) pontos 
na prova discursiva (em convenção escrita não se respeitou o alinhamento das margens, apresenta informações 
desconexas, em norma gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância).  

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.30 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ELIANE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES                                             Nº DE INSC. 2015490  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 13 acertos  (equivalente a 3.9) mais 0.6 (zero virgula seis) 
pontos na prova discursiva (em convenção escrita não se respeitou o alinhamento das margens, apresenta 
informações desconexas, em norma gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância). A candidata 
obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MONICA DA CUNHA DE OLIVEIRA                                                   Nº DE INSC. 2015389  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 1.0 (um) ponto na 
prova discursiva. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA IVONE ALVES CORREIA                                                   Nº DE INSC. 2015329  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.6 na prova objetiva (12 acertos) mais 1.2 (um virgula dois) 
pontos na prova discursiva. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA HANELE DE MEDEIROS NUNES                                             Nº DE INSC. 2015296 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 09 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ADRIANA SIQUEIRA SILVA                                                   Nº DE INSC. 2015305  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.7 (zero virgula 
sete) pontos na prova discursiva (houve fuga parcial do tema). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.60 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARA CIBELLE MONTEIRO LIMA                                                   Nº DE INSC.2015425  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva mais 0.9 (zero virgula nove) pontos na 
prova discursiva (em convenção escrita não se respeitou o alinhamento das margens, apresenta informações desconexas, em 

norma gramatical ocorreram erros de ortografia e concordância).  

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA AUXILIADORA DA SILVA                                                   Nº DE INSC. 2015358  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GISELE GREICY MOREIRA DE SOUSA                                                  Nº DE INSC. 2015301  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANTONIA HELOISA HERCULANO CIPRIANO DE SOUSA                 Nº DE INSC. 2013536 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 08 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANTONIA REGINALDA AGUIAR PARENTE DE SENA                 Nº DE INSC. 2015409  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos (equivalente a 3.3), por isso não foi 

incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GLAYDCE CONCEIÇÃO DAMASCENO ROCHA                                                   Nº DE INSC. 2015298  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.9 (zero virgula 
nove) pontos na prova discursiva. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): VALMIRA NONATA RODRIGUES DE FREITAS SOUSA                      Nº DE INSC. 2015348  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA ADRIANA CARNEIRO                                                   Nº DE INSC. 2015354  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): TELMA MARIA DE SOUSA PONTE REIS                                                   Nº DE INSC. 2015402  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCO HERBSTER DE SOUSA HOLANDA                                 Nº DE INSC. 2015410 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 15 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5) mais 0.8 (zero virgula oito) pontos na 
prova discursiva e 7.0 pontos na prova de títulos. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 12.30 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ELIANE DE MENEZES DIAS                                                  Nº DE INSC. 2015355  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  
1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA GABRIEL DA SILVA GOMES                                                   Nº DE INSC. 2015369  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): AURENIR JOSINO CABRAL                                                   Nº DE INSC. 2015325  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 09 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):LUCIMEIRE SANTOS ANDRADE                              Nº DE INSC.2013515  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não 
atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na 
Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):EDNA MARIA SOARES DE ANDRADE                              Nº DE INSC.2015359  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):VANIR DE SOUSA SILVA                              Nº DE INSC.2013124  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não 
atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na 
Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MILENA DE LIMA MORAIS                              Nº DE INSC.2015368  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada e houve uso da 1º pessoa do singular. 
O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. 

do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANA CLÁUDIA SOUSA DE OLIVEIRA                              Nº DE INSC.2015362  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 1,2 (um virgula um) na 
questão discursiva, esclarecimento: O texto possui falhas de coesão, de concordância, não respeitando critérios de 
convecção escrita. O(A) candidato(a) obteve um total de 4,8 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. 

Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ROSA MARIA MATIAS DA SILVA                              Nº DE INSC.2015496  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.6 (zero virgula 
seis) na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada, possui um só parágrafo com problemas 
de pontuação. Desse modo, não atende à tipologia textual da argumentação. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.80 
pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA JOSÉ FEIJÓ DE SOUZA                              Nº DE INSC.2015397  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.7 (zero virgula 
sete) na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.90 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA EVANIA VICENTE DE MATOS                              Nº DE INSC.2015411  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,9), mais nota 0.5 (zero virgula cinco) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.40 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIA SARA CIPRIANO MARQUES BARRETO                              Nº DE INSC.2015459  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,6), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens; houve uso da 1º pessoa do singular na conclusão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.40 pontos, por isso não 
foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA ALZIRA DA ROCHA RODRIGUES                              Nº DE INSC.2013469  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.7 (zero virgula 
sete) na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.90 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 
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6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA TAVARES                              Nº DE INSC.2015464  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.7 (zero virgula 
sete) na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens e o texto não está dividido em parágrafos. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.90 pontos, por isso não foi 
incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):CLENILSON SOARES DOS SANTOS                              Nº DE INSC.2015494  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,6), mais nota 0.6 (zero virgula seis) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA ELENIR SIQUEIRA FIÚZA                              Nº DE INSC.2015306 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,9), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA AMORIM MATIAS                              Nº DE INSC.2015384 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,9), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em norma gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em 
convenção escrita não respeita o alinhamento das margens, além disso utilizou a 1º pessoa, e fugiu da tipologia solicitada. O(A) 
candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do 

Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):SOCORRO ANGELICA MARQUES DA SILVA                              Nº DE INSC.2015331  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,6), mais nota 1.0 (um virgula zero) na 
questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma gramatical 
ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das margens. O(A) 
candidato(a) obteve um total de 4.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do 

Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA ROSANGELA SILVESTRE DA SILVA                              Nº DE INSC.2015456  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada, possui um só parágrafo com 

problemas de pontuação. Além disso, possui relatos e depoimentos. Desse modo, não atende à tipologia textual da 
argumentação. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. 

Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCLECIA COSTA DA SILVA                              Nº DE INSC.2015451 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,9), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em norma gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em 
convenção escrita não respeita o alinhamento das margens, além disso utilizou a 1º pessoa, e fugiu da tipologia solicitada. O(A) 
candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do 

Edital 001/2012: 
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6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): DENICE PAULINO BRAGA DA SILVA                              Nº DE INSC.2015467 

TEOR DO RECURSO: Pedido de entrega de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou que a candidata deu entrada com 

pedido de entrega de títulos fora do prazo. 

 

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)                    CÓD.PDA 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JAMES ARAGÃO FERREIRA                                                          Nº DE INSC. 2013086 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 08 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ISRAEL DOS SANTOS FELIX                              Nº DE INSC.2014268  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 1.3 (um virgula três) na 
questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma gramatical 

ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das margens. Além 
disso, há rasuras em todo o texto prejudicando a nota de convenção escrita. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.90 
pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)                    CÓD.PDM 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA MARIA MACIEL LIMA                                          Nº DE INSC.2014141 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JOSE ROBSON DANTAS MENDONÇA                                           Nº DE INSC.2014124 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): FABIO JUNIOR DE SOUSA OLIVEIRA                                                   Nº DE INSC. 2013812  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise, constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.20), 0.8 (zero virgula oito) na 
prova escrita e 6.0 (seis pontos) na prova de títulos. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 11.00 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARCIO ROBERTO SANDERS DE OLIVEIRA                                  Nº DE INSC. 2015099  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): PEDRO ROBERTO DE BRITO LUZ                                                   Nº DE INSC. 2013084  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 0.5 (zero virgula) 
pontos na prova discursiva. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 4.40 pontos, por isso não foi incluído na Lista dos Aprovados. Ver. Item 
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1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA PAULA VIEIRA PRIMO                                                   Nº DE INSC. 2013718  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 14 acertos  (equivalente a 4.2 ) mais 0.0 (zero virgula zero) 
pontos na prova discursiva (uso da 1ª pessoa no texto). A candidata obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi 
incluída na Lista dos Aprovados.  
Ver. Item 1.5.2  – Edital 001/2012: 
1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): BERGSON WEBER RAMOS GRACIANO                                                   Nº DE INSC. 2014109  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 17 acertos. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 6.70 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): PAULO WILLIAM ALMEIDA SOUSA                                                   Nº DE INSC. 2013161  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):JUCELINO CASTRO SOUSA                              Nº DE INSC.2013896  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, legibilidade difícil, apresentou informações 
desconexas não atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi 
incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):FRANCISCO JOSÉ FERREIRA PINTO                              Nº DE INSC.2015046  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada e houve uso da 1º pessoa do singular. 
Além disso, apresentou erros de coesão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na 
Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA MOREIRA DE GOIS                              Nº DE INSC.2013004  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura do texto está inadequada, o texto está incoerente, suaves falhas de 
coesão e ortografia. Desse modo, não atende a tipologia textual solicitada. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 
pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA CEDNA DIAS DE OLIVEIRA BARROS                              Nº DE INSC.2013056  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.6 (zero virgula seis) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA FERNANDA ARAUJO DO NASCIMENTO                              Nº DE INSC.2013691  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.5 (zero virgula 
cinco) na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 
6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): PAULO EDUARDO DA SILVA                              Nº DE INSC.2014327  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.4 (zero virgula 
quatro) na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em 

norma gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento 
das margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.00 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. 

Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA PAULA TEIXEIRA CRUZ                              Nº DE INSC.2015206  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.4 (zero virgula 
quatro) na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em 

norma gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento 
das margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.90 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. 

Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FABIANA SILVA LAURINO                              Nº DE INSC.2015126  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.5 (zero virgula 
cinco) na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): PAULO ANDRE DA SILVA SOUSA                              Nº DE INSC.2013986  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.5 (zero virgula 
cinco) na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JAQUELINE SILVA ALMEIDA                              Nº DE INSC.2015613  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.9 (zero virgula nove) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): NELCI FIRMINO DOS SANTOS JUNIOR                              Nº DE INSC.2015212  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.5 (zero virgula cinco) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.10 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MONICA SILVA ALMEIDA                              Nº DE INSC.2013734  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.6 (zero virgula 
seis) na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 
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Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DOS PRAZERES DA ROCHA MARTINS                              Nº DE INSC.2013722  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão, fez o uso da 1º 
pessoa; em norma gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância. O(A) candidato(a) obteve um total de 
4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES)- (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)     CÓD.PLE 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): BETY MAYRE BAYER DA SILVA                                    Nº DE INSC.2013044 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 13 acertos  (equivalente a 3.9) mais 0.0 (zero) pontos na prova discursiva (a 
redação contrariou a modalidade: usou 1ª pessoa e função apelativa da linguagem). A candidata obteve um total de 
3.90,  por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANDILA SILVA CAMPOS DE LIMA                                Nº DE INSC. 2014979 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6),mais 1.5 (um virgula cinco) pontos na 
prova discursiva e 7.0 (sete)pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 12.10 pontos, fazendo parte  da Lista dos Aprovados. 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARIA DE NAZARE FRANCA FONTENELE                             Nº DE INSC.2014259  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada, o texto está incoerente, com graves falhas 
de coesão e ortografia. Desse modo, não atendeu à tipologia textual solicitada. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 
pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CLECIA BARBOSA DO NASCIMENTO                              Nº DE INSC.2015210 

TEOR DO RECURSO: Motivo de não ter saído nenhuma relação de aprovados no cargo de professor de língua estrangeira na 

BR 222. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou que nenhum candidato obteve a 

nota necessária para a aprovação. 

 
 
 
 
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)                    CÓD.PDG 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): MIGUEL ANGELO AGOSTINHO VERINO                                                  Nº DE INSC. 2015073  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 4.0 (quatro) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 9.10  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANTONIA EDINEIDE PINHEIRO                                                   Nº DE INSC. 2014324  

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 1.0 ponto na prova de títulos (atribuído na Declaração de 
graduação em andamento, conforme o item 6.2.2  letra “a” do Edital 001/2012.). Esclarecimento: estágios não contam 

como tempo de serviço, são considerados pela Comissão como atividade acadêmica de natureza complementar da formação 
profissional. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 6.50 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):JANAINA DA SILVA NASCIMENTO                              Nº DE INSC.2015596  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARCIA LIMA DINIZ                              Nº DE INSC.2013104  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não 
atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na 
Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):NIVARDO NOBRE NOJOSA                              Nº DE INSC.2013815  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não 
atendendo ao comando da questão, além disso, a estrutura da redação está inadequada. O(A) candidato(a) obteve um total 
de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 
 
 
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)                               CÓD.PDH 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ALEXANDRE MENDES BARBOSA                                                Nº DE INSC. 2015663  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): VALESKA MARIANO DE CASTRO                                                   Nº DE INSC. 2015607  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova de títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo 9.0 (nove pontos) na prova títulos. Ver Item 6.3 do 
Edital 001/2012: 

 6.3. Na ANÁLISE CURRICULAR, a apuração da pontuação obedecerá aos seguintes critérios: 

- Ensino Médio - Modalidade “Normal” (não cumulativo com a graduação) – 1.0 

- Graduação (não cumulativo com Modalidade Normal) – 3.0 

Caso o candidato tivesse as duas modalidades seria contado apenas uma, conforme o item acima. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GERCILDO GOMES PINHEIRO                                                   Nº DE INSC. 2013581  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 10 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):LAERTE GRACIA DE ARAUJO                              Nº DE INSC.2015667  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. Além disso, houve objetivação excessiva, estrutura inadequada e ilegibilidade. O(A) candidato(a) 
obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIO JUNIOR DA SILVA COSTA                             Nº DE INSC.2013643  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada, o texto está incoerente, com graves falhas 
de coesão e ortografia. Desse modo, não atendeu à tipologia textual solicitada. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 
pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):NEUMA MARQUES LIMA                              Nº DE INSC.2013530  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo nota 0.0 (zero virgula zero) na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação 

está inadequada, possui um só parágrafo com problemas de pontuação. Desse modo, não atende à tipologia textual da 
argumentação.  
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):RAIMUNDO NONATO DE CASTRO OLIVEIRA                             Nº DE INSC.2013212  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada, possui um só parágrafo com problemas de 
pontuação. Desse modo, não atende à tipologia textual da argumentação. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 pontos, 
por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):EDNALDO PEREIRA DA SILVA                             Nº DE INSC.2013096  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada, possui um só parágrafo com problemas de 
pontuação. Desse modo, não atende à tipologia textual da argumentação. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 pontos, 
por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIO ROGERIO PAULINO PINHEIRO                              Nº DE INSC.2015219 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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CARGO: PROFESSOR DE CIENCIAS (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)                               CÓD.PDC 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):CLEITON ANDRESON SOUSA DO AMARAL                           Nº DE INSC. 2013142  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 13 acertos e 0.6 (zero virgula seis) pontos na 
prova escrita, com total de 4.50 não equivalente para correção de títulos. Ver. Item 6.2.1 – Edital 001/2012:  

6.2.1. Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA                                                   Nº DE INSC. 2013600  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo um total de 4.0 pontos na prova de títulos (incluído 1.0 
ponto da Declaração de graduação em andamento, conforme o item 6.2.2 letra “a” do Edital) . 

Conclusão: A candidata obteve um total de 10.20  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCO ESTENIO DE SALES                   Nº DE INSC. 2015102  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 2.0 pontos na prova de títulos (atribuindo 1.0 ponto na 
Declaração de graduação em andamento, conforme o item 6.2.2 letra “a” do Edital 00/2012. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 7.10 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):ELISSANDRA  DINELIA VIANA SILVA                                                 Nº DE INSC. 2013827  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise das provas escritas e títulos, constatou-se a 
veracidade do resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 4.0 pontos na prova de títulos (atribuindo 1.0 
ponto na Declaração de graduação em andamento, conforme o item 6.2.2 letra “a” do Edital), prova objetiva 14 acertos 
(equivalentes a 4.2) e prova discursiva 0.8 (zero virgula oito) pontos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 9.00  pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): GUANACY NONATO DIAS                                                   Nº DE INSC. 2015087  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo um total de 4.0 pontos na prova de títulos (atribuindo 1.0 
ponto na Declaração de graduação em andamento, conforme o item 6.2.2 letra “a” do Edital) . 

Conclusão: O candidato obteve um total de 10.60  pontos, permanecendo na  Lista dos Aprovados. 
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RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIA ELZA MARTINS DE SOUSA                                 Nº DE INSC. 2014160 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 14 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2) mais 0.8 (zero virgula oito) pontos na 
prova discursiva e 7.0 (sete) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 12.00 pontos, fazendo parte  da Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): KALLIENE FRANCO DE OLIVEIRA                                                   Nº DE INSC. 2013936  

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 2.0 pontos na prova de títulos (atribuindo 1.0 ponto na 
Declaração de graduação em andamento, conforme o item 6.2.2  letra “a” do Edital 001/2012.).  

Conclusão: A candidata obteve um total de 7.80 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):LUISA IVONEIDE MENEZES MAURICIO                              Nº DE INSC.2015006 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não 
atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por isso não foi incluído(a) na 
Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARY CLEUNY LIMA BARROS                              Nº DE INSC.2013261 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.8 (zero virgula oito) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANGELA CLAUDIA DAMASCENO                              Nº DE INSC.2014046 

TEOR DO RECURSO: Revisão da questão 19 da prova de ciências. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou que a candidata deu entrada com 

pedido de revisão fora do prazo. 

 

 

 
 

 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)                               CÓD.PEF 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCO EVANDRO DE LIMA  JUNIOR                                 Nº DE INSC.2013908   

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo um total de 4.0 (quatro) pontos na prova de títulos e 

esclarece: declarações de Monitoria e Estágios, são considerados pela Comissão como atividade acadêmica de natureza 
complementar da formação profissional. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 12.00  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ILDENISIO COSTA DE ASSUNÇÃO                                                  Nº DE INSC. 2014280  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 4.0 (quatro) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 9.90  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): LUCIANA DE ANDRADE COELHO                                                   Nº DE INSC. 2013980  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 9.0 (nove) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: a candidata obteve um total de 16.00  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): DARLENE CRISTINA LIMA GOMES ROCHA                                                   Nº DE INSC. 2014242  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 6.0 (seis) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 12.30  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 
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RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ADRIANY DA SILVA NOBREGA FERREIRA                                                   Nº DE INSC. 2013901  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 7.0 (sete) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: a candidata obteve um total de 14.50  pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): THIAGO PORFIRIO LIMA                                                  Nº DE INSC. 2013960  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 13 acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9) mais 1.1 (um virgula um) na prova 
discursiva e  2.0 ponto na prova de títulos (atribuindo 1.0 ponto na Declaração de graduação em andamento, conforme 
o item 6.2.2  letra “a” do Edital 001/2012.). 

Conclusão: O candidato obteve um total de 7.00 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): SABRINA MARIA BASTOS GONZAGA                                                   Nº DE INSC. 2013180  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 6.0 (seis) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: a candidata obteve um total de 11.00 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A):FABIOLA SILVA MATOS                                                   Nº DE INSC. 2014079  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 09 pontos na prova de títulos. 

 Conclusão: a candidata obteve um total de 15.50 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): EMANUEL XIMENES MELO                                                   Nº DE INSC. 2013252  

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 2.0 pontos na prova de títulos (atribuindo 1.0 ponto na 
Declaração de graduação em andamento, conforme o item 6.2.2  letra “a” do Edital 001/2012.). Esclarecimentos: estágios 

não contam como tempo de serviço, são considerados pela Comissão como atividade acadêmica de natureza complementar da 
formação profissional; e o Certificado do ensino médio entregue pelo candidato, deveria constar a modalidade “normal”. 

Conclusão: O candidato obteve um total de 9.80 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 
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RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): NATALLIA REGIA SILVA DE SOUSA                                                   Nº DE INSC. 2013196  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 7.0 (sete)  pontos na prova de títulos. 

Conclusão: a candidata obteve um total de 12.20 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): MORGANA DA COSTA ALEXANDRE                                                   Nº DE INSC. 2013963  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 1.0 (um) ponto na prova de títulos. 

Conclusão: a candidata obteve um total de 6.5 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): BIANCA ALMEIDA FORTI                                                   Nº DE INSC. 2014971  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 3.0 (três) pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 9.0 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):PEDRO ALEXANDRE NETO                              Nº DE INSC.2014952  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.90 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):MARCOS ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES                              Nº DE INSC.2014167  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, uso da 1º pessoa do singular, apresentou 
informações desconexas não atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.90 pontos, por 
isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANA JANAINA SALES DA SILVA                              Nº DE INSC.2014171 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, apresentou informações desconexas não atendendo 
ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos 
Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ALICE NATALLIA DA SILVA                               Nº DE INSC.2013884  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, uso da 1º pessoa do singular, apresentou 
informações desconexas não atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 pontos, por 
isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):VALVELLY FELIPE DE LIMA                              Nº DE INSC.2014158  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, uso da 1º pessoa do singular, apresentou 
informações desconexas não atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 3.90 pontos, por 
isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):OTAVIO ALBANO DA SILVA                              Nº DE INSC.2013520  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.0 (zero virgula 
zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da redação, uso da 1º pessoa do singular, apresentou 
informações desconexas não atendendo ao comando da questão. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.20 pontos, por 
isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ARLIENE STEPHANIE MENEZES PEREIRA                              Nº DE INSC.2013138  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.5 (zero virgula 
cinco) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga parcial do tema da redação, o que prejudicou a compreensão do 
texto. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): HOZANILDO CALVACANTE MONTEIRO                              Nº DE INSC.2015156 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  14 (quatorze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.2), mais nota 0.5 (zero virgula 
cinco) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga parcial do tema da redação, o que prejudicou a compreensão do 
texto. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.70 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MICHELLE DE OLIVEIRA TORRES                              Nº DE INSC.2014190 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.5 (zero virgula cinco) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga parcial do tema da redação, o que prejudicou a compreensão do texto. 
O(A) candidato(a) obteve um total de 4.10 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. 

do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA                              Nº DE INSC.2013280  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.7 (zero virgula sete) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):JOSE CLEUTON PINTO JUNIOR                              Nº DE INSC.2013950  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.3 (zero virgula três) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

 
 
CARGO: PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)             CÓD.PLP 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): RAQUEL BARROSO DA COSTA E SILVA                                                   Nº DE INSC. 2013059  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova Escrita. 

ISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise da prova escrita, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na correção inicial perfazendo um total de 0.90 na prova escrita e esclarece: o texto foi 

iniciado com a 1ª pessoa do singular, o segundo paragrafo está incoerente e houve o uso inadequado de conectivos.  

Conclusão: A candidata permanece com um total de 12.30 na Lista dos Aprovados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ALINE LILIA CARVALHO DE SOUZA                                           Nº DE INSC. 2014253 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 3.9 na prova objetiva (13 acertos) mais 1.0 (um) ponto na 
prova discursiva (houve fuga do tema e da tipologia textual solicitada). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.90 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): JEANNE TRINDADE DE SOUZA                                 Nº DE INSC. 2013083 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo 16 acertos na prova objetiva (equivalente a 4.8) mais 0.8 (zero virgula oito) pontos na 
prova discursiva e 7.0 pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 12.60 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):CHARLIANE TAMIRES MENEZES DO NASCIMENTO               Nº DE INSC. 2013117  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 12 acertos e 1.2 (um virgula dois) pontos na 
prova escrita, com total de 4.80 não equivalente para correção de títulos. Ver. Item 6.2.1 – Edital 001/2012:  

6.2.1. Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CAMILA MORAIS GADELHA                                    Nº DE INSC.2013102 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 12 acertos  (equivalente a 3.6) mais 0.7 (zero 
virgula sete) pontos na prova escrita, com total de 4.30 não equivalente para correção de títulos. Ver. Item 6.2.1 – Edital 

001/2012:  

6.2.1. Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANDRE RICARDO FREITAS ALVES                                           Nº DE INSC. 2015633 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. Ver. Item 1.5.1.1 – Edital 001/2012:  

1.5.1.1 - Somente terão a prova de produção escrita corrigida aqueles candidatos que atingirem, no mínimo, 3,6 (três 
pontos e seis décimos) na prova objetiva de múltipla escolha. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCILENE DE ALCANTARA SILVA                                  Nº DE INSC. 2013109 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais 1.9 (um virgula nove) 
pontos na questão discursiva e 2.0 pontos da prova de títulos (atribuindo 1.0 ponto na Declaração de graduação em 

andamento, conforme o item 6.2.2  letra “a” do Edital 001/2012.). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 8.40 pontos, fazendo parte da Lista dos Aprovados.  

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSSANA FERNANDES DE ALBUQUERQUE                                                   Nº DE INSC. 2013067  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 6.0 pontos na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 11.70 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): REGIANE HONORATO ALEXANDRE                                                   Nº DE INSC. 2014181 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou-se a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) na correção inicial, perfazendo um total de 4.5 na prova objetiva (15 acertos) mais 0.0 (zero virgula 
zero) pontos na prova discursiva (uso da 1ª pessoa na redação). 

Conclusão: A candidata obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluída na Lista dos Aprovados. Ver. Item 

1.5.2  – Edital 001/2012: 

1.5.2.  2ª Etapa - De caráter classificatório, a 2ª Etapa consistirá de avaliação de títulos. Apenas os candidatos que tiverem 
atingido, no mínimo, 5,0 (cinco pontos) na 1ª Etapa terão os títulos avaliados. 

 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): RAYANNE KARLA SILVA BARBOZA                                                   Nº DE INSC. 2013729  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou-se a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 4.0 pontos na prova de títulos (atribuindo 1.0 ponto na 
Declaração de graduação em andamento, conforme o item 6.2.2  letra “a” do Edital 001/2012.) . 

Conclusão: A candidata obteve um total de 10.60 pontos, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): VANESSA ANTONIELE SOUSA FREITAS DE MORAIS                         Nº DE INSC. 2014313  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos resultados, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo 12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3,6), 1.5 (um ponto 
virgula cinco) na prova escrita e 1.0 (um ponto) na prova de títulos. 

Conclusão: A candidata obteve um total de 6.10, fazendo parte Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): RAIMUNDO DJACIR FERNANDES LIMA                                        Nº DE INSC. 2014080  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Prova Objetiva e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova leitura do Cartão Resposta, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) na leitura inicial, perfazendo um total de 11 acertos, por isso não foi incluído(a) na Lista 

dos Aprovados. 
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RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): BEATRIZ ANA GONÇALVES COSTA                                                   Nº DE INSC. 2015620  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da Prova de Títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise dos títulos, constatou a veracidade do 
resultado obtido pelo(a) candidato(a) perfazendo um total de 9.0 pontos na prova de títulos. 

Conclusão: a candidata obteve um total de 14.50, permanecendo na Lista dos Aprovados. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):WAGNER AZEVEDO DA COSTA                               Nº DE INSC.2014308  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  15 (quinze) acertos na prova objetiva (equivalente a 4.5), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: Houve o uso da função fática da linguagem, além da 1ª pessoa. Ademais, houve a 
identificação do candidato no corpo do texto. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.50 pontos, por isso não foi incluído(a) 
na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANTONIA DA ROCHA MATIAS                             Nº DE INSC.2013187  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  12 (doze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.6), mais nota 0.0 (zero virgula zero) 
na questão discursiva, esclarecimento: A estrutura da redação está inadequada, o texto está incoerente, com graves falhas 

de coesão e ortografia. Desse modo, não atendeu à tipologia textual solicitada. Houve superficialidade na abordagem do texto. 
O(A) candidato(a) obteve um total de 3.60 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. Item 6.2.1. 

do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):ANGELA MARIA BARBOSA                              Nº DE INSC.2013543  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas e Prova de Títulos). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo  13 (treze) acertos na prova objetiva (equivalente a 3.9), mais nota 0.9 (zero virgula nove) 
na questão discursiva, esclarecimento: Em textualidade não atendeu aos requisitos de coerência e coesão; em norma 

gramatical ocorreram erros de ortografia, pontuação e concordância; em convenção escrita não respeita o alinhamento das 
margens. O(A) candidato(a) obteve um total de 4.80 pontos, por isso não foi incluído(a) na Lista dos Aprovados. Ver. 

Item 6.2.1. do Edital 001/2012: 

6.2.1 - Somente concorrerá à prova de títulos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) na média das 
provas escritas (1ª Etapa). 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):EDNA SANTOS SAMPAIO MOURA                               Nº DE INSC.2013235  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do Resultado Parcial (Provas escritas). 

HISTÓRICO: A Comissão Responsável pela Seleção Pública, após nova análise constatou a veracidade do resultado obtido 
pelo(a) candidato(a) perfazendo nota 0.0 (zero virgula zero) na questão discursiva, esclarecimento: Houve fuga do tema da 

redação, apresentou informações desconexas não atendendo ao comando da questão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juazeiro do Norte – Ce,  06 de fevereiro de 2013. 


