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PROCESSO SELETIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - CE. 
EDITAL Nº 001/2021 

   
RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ACOPIARA - CE REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS QUANTO AO 
RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE CURRICULAR 
 
RECURSOS DEFERIDOS 
 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

CLICIA MARQUES TEIXEIRA 2097885 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pela candidata decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A candidata entregou cinco certificados todos em conformidade com o edital, além de 4 anos e 8 meses de 
experiência e uma especialização, somando assim 22 pontos.  

 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

FRANCISCO DIEGO DA SILVA XAVIER 2097910 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelo candidato decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O candidato comprovou experiência de 4 anos e 2 meses, além de cinco certificados e uma especialização, 
somando assim 22 pontos. A Comissão esclarece ainda que o tempo de experiência não é cumulativo. 

 
RECURSOS INDEFERIDOS 
 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

DOUGLAS VIEIRA BRAGA 2097867 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelo candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Conforme item 10.12 do Edital do Processo Seletivo nº 001/2021, o candidato somente poderá pedir revisão do 
seu próprio resultado. Fica ainda esclarecido que toda a documentação analisada seguiu os critérios especificados 
no referido Edital. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

THAYSA KELLY SILVA BEZERRA 2097963 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pela candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O tempo de exercício deveria ser comprovado através de declaração ou outro documento que constasse de 
maneira clara a data de início e fim da experiência. 
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PROCESSO SELETIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - CE. 
EDITAL Nº 001/2021 

  
CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

CICERO DENNIS BRAGA FIRMINO 2097956 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelo candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A documentação comprobatória de tempo de exercício somou 4 anos e 9 meses, perfazendo assim 16 pontos de 
experiência, uma vez que era pontuado a cada 01 ano. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

MIKAELLE ALMEIDA TELES 2097975 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pela candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O presente Processo Seletivo foi composto apenas de uma etapa, sendo esta a análise curricular de títulos, 
classificando os candidatos mediante a documentação solicitada no Edital nº 001/2021. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

JAQUELINE ALVEZ DA SILVA 2097911 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pela candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Foi considerado apenas 01 ano de experiência, uma vez que a declaração entregue estava com a data de 09 de 
janeiro de 2019. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

ELAILCE GONÇALVES DE SOUSA 2097869 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pela candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não foi entregue nenhuma documentação que comprovasse o tempo de exercício. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

LUANNA ERIKA DA SILVA 2097953 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pela candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Foi entregue apenas um certificado. 
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CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

ANA CRISTINA BASTOS DE SALLES 2097983 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pela candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Só foram aceitos certificados com carga horária mínima de 80 horas, conforme previsto no Edital nº 001/2021. 

 
 

Juazeiro do Norte – CE, 15 de Março de 2021 


