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INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - ADM&TEC
PREFEITURA DE POMBOS (PE)

RESPOSTA AOS RECURSOS - RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO

ID RECURSO INSC RESPOSTA OBS

11456 1137851 DEFERIDO -

11457 1140900 DEFERIDO -

11458 1140307 DEFERIDO -

11459 1138344 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses.

25462 1139878 DEFERIDO -

25462 1139878 DEFERIDO -

25463 1138932 DEFERIDO -

25464 1137983 DEFERIDO -

25465 1140423 INDEFERIDO
O comprovante de experiência profissional apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo, conforme edital
(capítulo 10.5). A experiência profissinal de auxiliar administrativo não corresponde as mesmas atividades para contar como experiência

profissional de auxiliar de serviços gerais.

25466 1137944 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo

períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde ao
tempo mínimo para ser atribuída pontuação.

25467 1138270 DEFERIDO Serão considerados apenas títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no
momento da entrega, conforme edital (capítulo 9.4), sendo assim, declaração de conclusão de curso não terá efeitos para pontuação de títulos.

25468 1138281 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses. / Só serão pontuados títulos para Cargos de Nível Superior, conforme edital (Capítulo 9.10), com carga horária

estipulada no edital da Seleção.

25468 1138281 DEFERIDO Serão considerados apenas títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no
momento da entrega, conforme edital (capítulo 9.4), sendo assim, declaração de conclusão de curso não terá efeitos para pontuação de títulos.

25469 1139322 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é
de 10,00 (dez pontos). Conforme edital (Capítulo 10.6)
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25470 1139137 DEFERIDO O comprovante de experiência profissional apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo, conforme edital
(capítulo 10.5). socioeducaro.

25471 1140032 DEFERIDO -

25472 1139830 DEFERIDO -

25473 1138574 DEFERIDO -

25473 1138574 DEFERIDO -

25474 1137835 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é
de 10,00 (dez pontos). Conforme edital (Capítulo 10.6)

25475 1139932 DEFERIDO
A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual

concorre. Conforme edital (Capítulo 8.2.c). A experiência profissional de balconista não esta diretamente ligada ao cargo de auxiliar de
farmácia não sendo considerado para atribuição de pontuação.

25476 1138954 INDEFERIDO
O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4). Serão considerados apenas títulos referentes a cursos

(especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no momento da entrega. Conforme edital (Capítulo 9.4) . O
candidato não enviou certidões ou comprovantes de experiências oficiais não sendo possível fazer análise para atribuições de nota.

25477 1139820 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4). Não apresentou comprovante de expriência
profissional para que fosse possível fazer uma analise para atribuir uma pontuação.

25477 1139820 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4). Não apresentou comprovante de expriência
profissional.

25478 1138317 DEFERIDO -

25478 1138317 DEFERIDO -

25479 1140750 INDEFERIDO -

25480 1139933 DEFERIDO -

25481 1139928 DEFERIDO -

25482 1137735 DEFERIDO -

25483 1140662 DEFERIDO -

25484 1138007 DEFERIDO -

25485 1139109 INDEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é
de 10,00 (dez pontos). Conforme edital (Capítulo 10.6)
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25486 1139326 INDEFERIDO
O comprovante de experiência profissional apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo, conforme edital

(capítulo 10.5). O comprovante de auxiliar de serviços gerais não está ligado as ativdades de recepcionista não sendo considerado para analise
de atribuição de pontos.

25487 1138079 INDEFERIDO
O comprovante de experiência profissional apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo, conforme edital

(capítulo 10.5). A experiência de recepcionista não está ligada as atividades de auxiliar administrativo não sendo considerado para avaliação de
pontuação.

25488 1137744 DEFERIDO -

25489 1137891 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo

períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não tem o tempo
mínimo para ser atribuída pontuação.

25490 1137875 INDEFERIDO -

25491 1137855 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo

períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não tem o tempo
mínimo para ser atribuída pontuação.

25492 1141620 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo

períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não tem o tempo
mínimo para ser atribuída pontuação.

25493 1138066 INDEFERIDO
O comprovante de experiência profissional apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo, conforme edital

(capítulo 10.5). O comprovante de recepcionista não está ligado as atividaes de auxiliar administrativo, não sendo considerado para análise de
pontuação.

25494 1141323 DEFERIDO -

25495 1140691 INDEFERIDO Serão considerados apenas títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no
momento da entrega. Conforme edital (Capítulo 9.4)

25496 1140553 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4). O candidato não enviou certificados válidos de
comprovação de experiência profissional para que fosse possível a análise e atribuição de nota.

25497 1139031 INDEFERIDO
O (a) candidato (a) não apresentou documento oficial passível de análise, conforme edital. (Capítulo 7.3). Serão considerados apenas títulos
referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no momento da entrega. Conforme edital

(Capítulo 9.4). O certificado de curso apresentando não apresenta a carga mínima para ser atribuída pontuação.

25498 1139064 INDEFERIDO
O (a) candidato (a) não apresentou documento oficial passível de análise, conforme edital. (Capítulo 7.3). Serão considerados apenas títulos
referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no momento da entrega. Conforme edital

(Capítulo 9.4). O certificado de curso apresentando não apresenta a carga mínima para ser atribuída pontuação.

25499 1141501 INDEFERIDO
O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4). Serão considerados apenas títulos referentes a cursos

(especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no momento da entrega. Conforme edital (Capítulo 9.4). O
comprovante de experiência profissional apresentando não corresponde a uma carga mínima para ser atribuída pontuação.
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25500 1138935 INDEFERIDO -

25501 1137850 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4). Não enviou comprovante de Experiência Profissional.
Atividades voluntárias não contam para fins de pontução.

25502 1139711 INDEFERIDO -

25503 1137703 DEFERIDO -

25503 1137703 DEFERIDO -

25504 1139257 DEFERIDO -

25505 1141531 DEFERIDO -

25506 1137878 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

25507 1139947 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação (capítulo 8.4). O tempo de experiência profissional apresentando não
corresponde a uma carga mínima para ser atribuída pontuação.

25508 1140899 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6)

25509 1138732 DEFERIDO -

25510 1137840 INDEFERIDO -

25510 1137840 DEFERIDO -

25511 1138129 INDEFERIDO -

25512 1140277 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4)

25512 1140277 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4)

25512 1140277 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4)

25513 1139687 DEFERIDO -

25514 1139975 INDEFERIDO

O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. Entre os documentos deverá constar, obrigatoriamente, o
comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo e registro no respectivo conselho de classe, conforme especificado no ANEXO I do

edital. (Capítulo 8.3.b). O candidato não enviou nenhum documento que fosse possível realizar análise para se atribuir pontuação, em vista que
só foram enviados o documento oficial com foto e o cartão de confirmação de inscrição.

25514 1139975 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4). Não apresentou comprovante de expriência
profissional.
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25515 1138643 INDEFERIDO A documentação enviada pelo (a) candidato (a) pertence a uma outra pessoa.

25516 1137956 INDEFERIDO A documentação enviada pelo (a) candidato (a) pertence a uma outra pessoa.

25517 1138051 DEFERIDO -

25518 1140918 INDEFERIDO

O (a) candidato (a) obteve a pontuação geral de 11 pontos, sendo 1 ponto referente a prova de títulos e 10 pontos referente a experiência
profissional. No que tange a comprovação de experiência profissional, a candidata apresentou 5 (cinco) declarações de contratos de trabalho,

que ao somar os períodos lhe atribuía a nota de 20 pontos, entretanto, ressalta-se que o edital limita a 10 pontos por tipo de comprovante
apresentado. Como está no capítulo 10 do edital. A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho,

Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6). Desta forma, lhe foi atribuído 10
pontos referente a experiência profissional.

25519 1141336 INDEFERIDO O título apresentado de "Ensino da Linguagem Portuguesa" não está diretamente relacionado ao cargo, conforme edital (capítulo 9.6).

25520 1138882 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação que comprovasse experiência profissional.

25521 1140306 INDEFERIDO
A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 30,00 (trinta) pontos por candidato (a) / função, conforme

edital (capítulo 10.3). A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de
tempo de serviço) é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

25522 1138759 DEFERIDO -

25523 1140731 INDEFERIDO A nota do (a) candidato (a) está correta, seguindo os critérios previstos no edital.

25524 1140394 INDEFERIDO A nota está correta, o candidato apresentou dois comprovantes da mesma organização e por isso sua nota foi retificada para 8.5.

25525 1137956 INDEFERIDO O (a) candidato (a) apresentou documentos de outra pessoa.

25526 1139281 INDEFERIDO A candidata encontra-se em 2ª classificação com pontuação 10, sendo 2 de títulos e 8 de experiência. A diminuição da nota de experiência
ocorreu por um dos comprovantes ter sido erroneamente contabilizado duas vezes.

25527 1139613 DEFERIDO -

25528 1140710 INDEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é
de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

25529 1138001 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo

períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). A experiência apresentada pelo candidato correspondente ao ano de
2015 equivale a 11 meses.

25530 1139763 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

25531 1139842 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5).
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25532 1138057 INDEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é
de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

25533 1138470 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4) Não apresentou comprovante de experiência
profissional.

25534 1139460 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4) Não apresentou comprovante de experiência
profissional.

25535 1138057 DEFERIDO -

25536 1140976 DEFERIDO -

31984 1138404 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

31985 1138780 DEFERIDO -

31986 1138970 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

31987 1140589 DEFERIDO -

31988 1137803 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

31989 1141286 DEFERIDO Serão considerados apenas títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no
momento da entrega, conforme edital (capítulo 9.4). Cursando o Mestrado.

31990 1139684 INDEFERIDO

Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC, não

sendo admitida a entrega de documentação impressa ou por e-mail, pessoalmente ou através de procurador, nem a entrega de documentação
em prazo ou meio distinto daquele especificado neste edital. (Capítulo 5.3)

31991 1138298 DEFERIDO -

31992 1138815 DEFERIDO -

31993 1138815 DEFERIDO -

31994 1140553 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).O candidato (a) não enviou
comprovante de Experiência Profissional.

31994 1140553 INDEFERIDO
O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. Entre os documentos deverá constar, obrigatoriamente, o

comprovante de experiência profissional. (Capítulo 8.3.c) A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o
candidato possui experiência para a função e cargo a qual concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

31995 1138506 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. Entre os documentos deverá constar, obrigatoriamente, o
comprovante de experiência profissional. (Capítulo 8.3.c)
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31996 1140553 INDEFERIDO
O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. Entre os documentos deverá constar, obrigatoriamente, o

comprovante de experiência profissional. (Capítulo 8.3.c) A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o
candidato possui experiência para a função e cargo a qual concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

31997 1139973 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

31998 1138410 INDEFERIDO
Só serão pontuados títulos para Cargos de Nível Superior, conforme edital (capítulo 7.2). Só serão pontuadas experiências profissionais

(Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital
(capítulo 10.6).

31998 1138410 INDEFERIDO
Só serão pontuados títulos para Cargos de Nível Superior, conforme edital (capítulo 7.2). Só serão pontuadas experiências profissionais

(Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital
(capítulo 10.6).

31999 1138410 INDEFERIDO
Só serão pontuados títulos para Cargos de Nível Superior, conforme edital (capítulo 7.2). Só serão pontuadas experiências profissionais

(Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital
(capítulo 10.6).

31999 1138410 INDEFERIDO
Só serão pontuados títulos para Cargos de Nível Superior, conforme edital (capítulo 7.2). Só serão pontuadas experiências profissionais

(Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital
(capítulo 10.6).

32000 1139973 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32001 1140684 DEFERIDO -

32002 1138671 DEFERIDO -

32003 1138866 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32004 1138040 DEFERIDO -

32005 1139834 DEFERIDO -

32006 1139433 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32007 1139595 DEFERIDO -

32008 1139842 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não enviou documentação de títulos e/ou de experiência profissional no prazo especificado
no edital (Capítulo 5 - Página 3).

32008 1139842 DEFERIDO -



Prefeitura de Pombos (PE)

16:37:51 28-07-2021 - Página 8 de 30

ID RECURSO INSC RESPOSTA OBS

32008 1139842 DEFERIDO -

32009 1139094 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32010 1140915 DEFERIDO -

32011 1138504 DEFERIDO -

32012 1138404 INDEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação, conforme edital (capítulo
10.8).

32013 1138611 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4). Não apresentou comprovante de Experiência
profissional.

32014 1138030 DEFERIDO -

32015 1138038 DEFERIDO -

32016 1137926 DEFERIDO -

32017 1138011 DEFERIDO -

32018 1139254 DEFERIDO -

32019 1139085 DEFERIDO -

32020 1140341 DEFERIDO -

32021 1138423 INDEFERIDO A documentação de experiência apresentada não é referente ao candidato inscrito.

32022 1137927 DEFERIDO -

32023 1140322 DEFERIDO -

32024 1140649 DEFERIDO -

32025 1139496 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32026 1137956 INDEFERIDO O documento apresentado não se refere ao candidato inscrito.

32026 1137956 INDEFERIDO O documento apresentado não se refere ao candidato inscrito.

32027 1138041 INDEFERIDO

Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC, não

sendo admitida a entrega de documentação impressa ou por e-mail, pessoalmente ou através de procurador, nem a entrega de documentação
em prazo ou meio distinto daquele especificado neste edital. (Capítulo 5.3)
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32028 1137828 INDEFERIDO
Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC (...),

conforme edital (capítulo 5.3).

32029 1140692 DEFERIDO -

32030 1137982 DEFERIDO -

32031 1138857 DEFERIDO -

32032 1139266 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32032 1139266 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4)

32033 1141538 DEFERIDO -

32034 1140239 INDEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32035 1139180 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32035 1139180 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas

32036 1140086 INDEFERIDO

Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC, não

sendo admitida a entrega de documentação impressa ou por e-mail, pessoalmente ou através de procurador, nem a entrega de documentação
em prazo ou meio distinto daquele especificado neste edital. (Capítulo 5.3)

32037 1138594 DEFERIDO -

32038 1141568 INDEFERIDO Só serão pontuados títulos para Cargos de Nível Superior, conforme edital (capítulo 7.2).

32039 1141503 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo

períodos de 6 (seis) meses completos. Conforme edital (Capítulo 10.6) / O comprovante de experiência profissional "Técnico em Enfermagem"
apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo, conforme edital (capítulo 10.5).

32040 1141503 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo

períodos de 6 (seis) meses completos. Conforme edital (Capítulo 10.6) / O comprovante de experiência profissional "Técnico em Enfermagem"
apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo, conforme edital (capítulo 10.5).

32041 1139338 INDEFERIDO O comprovante de experiência profissional "Balconista" apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo,
conforme edital (capítulo 10.5).

32042 1138286 DEFERIDO -
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32043 1137765 DEFERIDO O comprovante de experiência profissional "Monitor de Projeto" apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo,
conforme edital (capítulo 10.5).

32044 1137845 INDEFERIDO O comprovante de experiência profissional "Assessor Técnico Nível 2" apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o
cargo, conforme edital (capítulo 10.5).

32045 1139107 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32046 1137815 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32047 1139639 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32048 1138732 DEFERIDO -

32048 1138732 DEFERIDO -

32049 1139109 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32049 1139109 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32050 1139643 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32051 1137744 DEFERIDO -

32051 1137744 DEFERIDO -

32052 1141620 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32052 1141620 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses.

32053 1138935 DEFERIDO -

32053 1138935 DEFERIDO -

32054 1138666 INDEFERIDO O (a) candidato (a) será responsável por todas as informações e declarações prestadas, conforme edital (Capítulo 15, item 15.6).

32055 1140008 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.
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32056 1138542 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32057 1138129 DEFERIDO -

32058 1138066 INDEFERIDO O comprovante de experiência profissional "Recepcionista" apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo,
conforme edital (capítulo 10.5).

32058 1138066 DEFERIDO -

32059 1139266 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32060 1138079 INDEFERIDO O comprovante de experiência profissional "Recepcionista" apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo,
conforme edital (capítulo 10.5).

32060 1138079 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuido pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses.

32061 1139031 INDEFERIDO Só serão pontuados títulos para Cargos de Nível Superior, conforme edital (Capítulo 9.10), com carga horária estipulada no edital da Seleção. O
candidato (a) não enviou comprovante de Experiência Profissional.

32061 1139031 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. Entre os documentos deverá constar, obrigatoriamente, o
comprovante de experiência profissional. (Capítulo 8.3.c)

32062 1140299 DEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32063 1141501 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32063 1141501 INDEFERIDO

Serão considerados apenas títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no
momento da entrega. Conforme edital (Capítulo 9.4), os cursos devem ter carga horária mínima especificada no edital da Seleção. Só serão
pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo períodos de 6

(seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o tempo minímo
para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho inferior a 6 (seis)

meses.

32064 1138789 DEFERIDO -

32065 1138212 DEFERIDO -

32066 1138935 DEFERIDO -

32067 1138935 DEFERIDO -
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32068 1137891 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32068 1137891 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses.

32069 1137991 INDEFERIDO O (a) candidato (a) será responsável por todas as informações e declarações prestadas, conforme edital (Capítulo 15, item 15.6).

32070 1141540 DEFERIDO -

32071 1138360 DEFERIDO -

32072 1141044 DEFERIDO -

32073 1137835 DEFERIDO -

32073 1137835 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é
de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32074 1138760 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32075 1141215 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32076 1138270 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32077 1138144 DEFERIDO -

32078 1138393 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32079 1138098 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32080 1140584 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32081 1140691 DEFERIDO -

32082 1140750 DEFERIDO -

32083 1138166 DEFERIDO -
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32084 1138241 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32085 1139326 DEFERIDO -

32085 1139326 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32086 1137891 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32087 1140307 DEFERIDO -

32088 1140307 DEFERIDO -

32089 1139421 INDEFERIDO

Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC, não

sendo admitida a entrega de documentação impressa ou por e-mail, pessoalmente ou através de procurador, nem a entrega de documentação
em prazo ou meio distinto daquele especificado neste edital. (Capítulo 5.3)

32090 1138007 DEFERIDO -

32091 1137878 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32091 1137878 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses.

32092 1139035 DEFERIDO -

32093 1139370 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32094 1138847 DEFERIDO -

32095 1137995 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32096 1141323 DEFERIDO -

32096 1141323 DEFERIDO -

32097 1139133 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.
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32098 1139358 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32099 1137875 DEFERIDO -

32100 1138336 DEFERIDO -

32101 1139983 DEFERIDO -

32102 1140248 DEFERIDO -

32103 1137962 DEFERIDO -

32104 1140034 DEFERIDO -

32105 1141285 DEFERIDO -

32106 1139081 DEFERIDO -

32107 1139816 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32108 1137809 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32109 1141562 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32110 1137691 DEFERIDO -

32111 1138570 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32112 1141510 DEFERIDO -

32113 1137991 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32114 1139258 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32115 1139266 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32116 1138817 DEFERIDO -

32117 1138635 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.



Prefeitura de Pombos (PE)

16:37:51 28-07-2021 - Página 15 de 30

ID RECURSO INSC RESPOSTA OBS

32118 1138498 INDEFERIDO O comprovante de experiência profissional deve ser legível com clara referência ao período de início e término (quando for o caso) da
experiência profissional, conforme edital (capítulo 10.6).

32119 1138936 DEFERIDO -

32120 1139071 DEFERIDO -

32121 1137859 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32122 1138049 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32123 1139995 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32124 1140553 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. Entre os documentos deverá constar, obrigatoriamente, o
comprovante de experiência profissional. (Capítulo 8.3.c)

32125 1138954 INDEFERIDO Só serão pontuados títulos para Cargos de Nível Superior, conforme edital (Capítulo 9.10), com carga horária estipulada no edital da Seleção. O
candidato (a) não enviou comprovante de Experiência Profissional.

32125 1138954 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32126 1140751 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32127 1137857 INDEFERIDO

Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas. / A pontuação máxima por

comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é de 10,00 (dez pontos),
conforme edital (capítulo 10.6).

32128 1139882 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32129 1139799 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32129 1139799 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32130 1138073 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32131 1140652 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.
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32132 1138342 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32133 1138056 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32134 1140936 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32135 1138115 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32136 1138129 DEFERIDO -

32137 1138077 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32138 1139830 DEFERIDO -

32139 1139711 DEFERIDO -

32140 1138344 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32141 1137901 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32142 1140959 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32143 1138404 INDEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação, conforme edital (capítulo 10.8)

32143 1138404 INDEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação, conforme edital (capítulo
10.8).

32144 1139932 DEFERIDO -

32145 1137843 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32146 1140562 DEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32147 1137999 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32148 1137930 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32149 1138156 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.
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32150 1140043 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32151 1137982 INDEFERIDO O comprovante de experiência profissional deve ser legível com clara referência ao período de início e término (quando for o caso) da
experiência profissional, conforme edital (capítulo 10.6).

32152 1137994 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32152 1137994 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32153 1139948 DEFERIDO -

32154 1137944 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32154 1137944 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses.

32155 1137956 INDEFERIDO O documento apresentado não se refere ao candidato inscrito.

32156 1139034 INDEFERIDO

Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas. / A pontuação máxima por

comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é de 10,00 (dez pontos),
conforme edital (capítulo 10.6).

32157 1139971 INDEFERIDO
A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual

concorre, conforme edital (capítulo 10.5). / O comprovante de experiência profissional deve ser legível com clara referência ao período de início
e término (quando for o caso) da experiência profissional, conforme edital (capítulo 10.6).

32158 1138350 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32159 1138643 INDEFERIDO A documentação apresentada não é referente ao candidato inscrito.

32159 1138643 INDEFERIDO A documentação apresentada não é referente ao candidato inscrito.

32160 1137855 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32161 1139947 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).
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32161 1139947 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuido pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses.

32162 1140692 INDEFERIDO A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada pelo candidato (a) deverá estar diretamente relacionada ao cargo. Conforme edital
(Anexo I). Para o cargo que o candidato está inscrito é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “AB”.

32162 1140692 DEFERIDO -

32163 1139257 DEFERIDO -

32163 1139257 DEFERIDO -

32164 1140691 DEFERIDO -

32164 1140691 DEFERIDO -

32165 1138141 INDEFERIDO

Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC, não

sendo admitida a entrega de documentação impressa ou por e-mail, pessoalmente ou através de procurador, nem a entrega de documentação
em prazo ou meio distinto daquele especificado neste edital. (Capítulo 5.3)

32166 1138932 DEFERIDO -

32166 1138932 DEFERIDO -

32167 1138007 DEFERIDO -

32167 1138007 DEFERIDO -

32168 1141621 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4). Experiência profissional como
entregador.

32169 1138170 INDEFERIDO
A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é

de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6). /Serão considerados apenas títulos referentes a cursos (especialização lato sensu,
residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no momento da entrega, conforme edital (capítulo 9.4).

32170 1141622 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre. Conforme edital (Capítulo 10.5) Experiencia em Chefe de Nucleo de Registros Cadastros e Convênios.

32171 1138643 INDEFERIDO A documentação apresentada não é referente ao candidato inscrito.

32172 1141716 DEFERIDO -

32173 1139208 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).
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32174 1138870 DEFERIDO -

32175 1138882 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não enviou documentação de de experiência profissional no prazo especificado no edital (Capítulo 5 - Página 3).

32176 1138129 DEFERIDO -

32176 1138129 DEFERIDO -

32177 1140652 INDEFERIDO
No ato de convocação para a contratação, a Prefeitura Municipal de Pombos (PE) poderá solicitar a apresentação dos documentos originais
encaminhados pelo (a) candidato (a) como parte deste processo seletivo simplificado, devendo o candidato atender a esse pedido dentro do

prazo estabelecido, sendo essa uma condição para a sua contratação (capítulo 7.12).

32178 1138470 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32179 1139344 INDEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32180 1137795 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32181 1141086 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32182 1138341 DEFERIDO

32183 1137735 DEFERIDO -

32183 1137735 DEFERIDO -

32184 1139048 INDEFERIDO O documento apresentado não se refere ao candidato inscrito.

32185 1141636 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulo 11) da Seleção Pública Simplificada, o candidato
obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32186 1139322 DEFERIDO -

32186 1139322 DEFERIDO -

32187 1138573 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32188 1140879 DEFERIDO -

32189 1138227 DEFERIDO -

32190 1137693 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.
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32191 1141588 INDEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação, conforme edital (capítulo
10.8).

32192 1140168 DEFERIDO -

32193 1141462 INDEFERIDO

Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC, não

sendo admitida a entrega de documentação impressa ou por e-mail, pessoalmente ou através de procurador, nem a entrega de documentação
em prazo ou meio distinto daquele especificado neste edital. (Capítulo 5.3)

32194 1140160 INDEFERIDO Só serão pontuados títulos para Cargos de Nível Superior, conforme edital (capítulo 7.2).

32195 1140161 DEFERIDO -

32196 1137746 DEFERIDO Serão considerados apenas títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no
momento da entrega, conforme edital (capítulo 9.4).

32197 1138382 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32198 1141582 INDEFERIDO Serão considerados apenas títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no
momento da entrega, conforme edital (capítulo 9.4).

32199 1138696 DEFERIDO -

32200 1138103 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre. Conforme edital (Capítulo 10.5) A declaração de servidor ativo no cargo de vigilante não esta relacionada com o Cargo.

32201 1140087 INDEFERIDO A Candidata pontuou o total de 34 meses, totabilizando 2,5. Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de
trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo períodos de 6 (seis) meses completos. Conforme edital (Capítulo 10.6)

32202 1137850 INDEFERIDO

Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC, não

sendo admitida a entrega de documentação impressa ou por e-mail, pessoalmente ou através de procurador, nem a entrega de documentação
em prazo ou meio distinto daquele especificado neste edital. (Capítulo 5.3)

32202 1137850 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4). Não enviou comprovante de Experiência Profissional.
Atividades voluntárias não contam para fins de pontução de Experiência Profissional.

32203 1138361 DEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32203 1138361 DEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32204 1138498 INDEFERIDO O comprovante de experiência profissional deve ser legível com clara referência ao período de início e término (quando for o caso) da
experiência profissional, conforme edital (capítulo 10.6).
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32205 1137867 DEFERIDO -

32205 1137867 DEFERIDO -

32206 1140899 DEFERIDO -

32206 1140899 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses.

32207 1140662 DEFERIDO -

32207 1140662 DEFERIDO -

32208 1138424 DEFERIDO -

32209 1139269 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32210 1138889 DEFERIDO -

32211 1137756 DEFERIDO Deverá o (a) candidato (a) aprovado (a), no ato da contratação, apresentar os documentos originais (ou cópia autenticada) que permitam a
comprovação de que o (a) candidato (a) atende aos requisitos mínimos para ocupar a função, conforme edital (Capítulo 14, item 14.7).

32212 1137928 INDEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação, conforme edital (capítulo
10.8).

32213 1137928 INDEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação, conforme edital (capítulo
10.8).

32214 1139281 DEFERIDO -

32215 1138640 DEFERIDO
O comprovante de experiência profissional deve ser legível com clara referência ao período de início e término (quando for o caso) da

experiência profissional, conforme edital (capítulo 10.6). Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de
trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6)

32216 1140482 INDEFERIDO

O (a) candidato (a) será responsável por todas as informações e declarações prestadas, conforme edital (Capítulo 15, item 15.6). A pontuação
máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 30,00 (trinta) pontos por candidato (a) / função, conforme edital (capítulo

10.3). A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de
serviço) é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32217 1138739 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32218 1138739 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.
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32219 1138139 INDEFERIDO

O (a) candidato (a) apresentou dois comprovantes da mesma experiência profissional. A pontuação máxima da avaliação do critério de
experiência profissional será de 30,00 (trinta) pontos por candidato (a) / função, conforme edital (capítulo 10.3).A pontuação máxima por

comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) é de 10,00 (dez pontos),
conforme edital (capítulo 10.6).

32220 1140696 INDEFERIDO Participarão da avaliação do critério de experiência profissional todos (as) os (as) candidatos (as) inscritos (as) na seleção pública simplificada
que apresentarem a documentação em conformidade com este edital nas datas e meios previstos no edital. (Capítulo 10 10.1)

32221 1140696 INDEFERIDO Participarão da avaliação do critério de experiência profissional todos (as) os (as) candidatos (as) inscritos (as) na seleção pública simplificada
que apresentarem a documentação em conformidade com este edital nas datas e meios previstos no edital. (Capítulo 10 10.1)

32222 1139577 DEFERIDO -

32222 1139577 DEFERIDO -

32223 1139578 DEFERIDO -

32224 1140695 INDEFERIDO

Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC, não

sendo admitida a entrega de documentação impressa ou por e-mail, pessoalmente ou através de procurador, nem a entrega de documentação
em prazo ou meio distinto daquele especificado neste edital. (Capítulo 5.3)

32225 1139863 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32226 1138313 DEFERIDO -

32227 1140795 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32228 1138291 DEFERIDO -

32229 1138716 DEFERIDO -

32230 1138394 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32230 1138394 DEFERIDO -

32231 1139702 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32232 1140750 DEFERIDO -

32232 1140750 DEFERIDO -

32233 1138315 DEFERIDO -
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32234 1138990 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32235 1138649 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4). Experiência em Agente socio educativo.

32236 1140320 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32237 1140320 INDEFERIDO Deverá o (a) candidato (a) aprovado (a), no ato da contratação, apresentar os documentos originais (ou cópia autenticada) que permitam a
comprovação de que o (a) candidato (a) atende aos requisitos mínimos para ocupar a função, conforme edital (Capítulo 14, item 14.7).

32238 1138380 DEFERIDO -

32239 1138411 DEFERIDO -

32240 1139796 DEFERIDO -

32241 1139932 DEFERIDO -

32241 1139932 DEFERIDO -

32242 1141454 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32243 1141454 INDEFERIDO A lista final será divulgada no site de acordo com o cronograma especificado no edital.

32244 1141454 INDEFERIDO A lista final será divulgada no site de acordo com o cronograma especificado no edital.

32245 1141116 INDEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32246 1140832 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32247 1141116 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32248 1138098 INDEFERIDO Serão considerados apenas títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no
momento da entrega, conforme edital (capítulo 9.4)

32249 1141215 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32250 1138532 INDEFERIDO A documentação comprabatória de Experiência Profissional apresentada não é referente ao candidato inscrito.

32251 1141188 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).
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32252 1139845 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32253 1139257 DEFERIDO -

32254 1138851 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32255 1139699 DEFERIDO -

32256 1139501 INDEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32257 1141644 DEFERIDO -

32258 1140722 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32259 1139852 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32260 1137796 INDEFERIDO

Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC, não

sendo admitida a entrega de documentação impressa ou por e-mail, pessoalmente ou através de procurador, nem a entrega de documentação
em prazo ou meio distinto daquele especificado neste edital. (Capítulo 5.3)

32261 1138270 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses.

32261 1138270 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32262 1139649 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32263 1138606 INDEFERIDO

O (a) candidato (a) não obteve empate de notas e classificação. Em caso de empate na classificação final, terá preferência, na seguinte ordem,
para efeito de classificação: 1º O candidato (a) com idade igual ou superior a 60 anos (critério definido a partir do estabelecido na lei nº 10.741,
de 1° de outubro de 2003 – Lei do Idoso), sendo consideradas, para esse fim, a data de publicação do edital e a data de nascimento informada

no ato da inscrição).(Capítulo 11.1)

32264 1140793 DEFERIDO -

32265 1138491 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32266 1138811 DEFERIDO -
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32267 1138811 DEFERIDO -

32268 1138610 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não enviou documentação de títulos e/ou de experiência profissional no prazo especificado
no edital (Capítulo 5 - Página 3). O candidato não enviou documentos comprabatorios de título e experiencia profissional.

32269 1140190 DEFERIDO -

32270 1137756 DEFERIDO Deverá o (a) candidato (a) aprovado (a), no ato da contratação, apresentar os documentos originais (ou cópia autenticada) que permitam a
comprovação de que o (a) candidato (a) atende aos requisitos mínimos para ocupar a função, conforme edital (Capítulo 14, item 14.7).

32271 1138790 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso.

32272 1137861 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32273 1138171 DEFERIDO -

32274 1138080 DEFERIDO O comprovante de experiência profissional apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo, conforme edital
(capítulo 10.5).Experiência em RH.

32275 1139256 DEFERIDO -

32276 1137750 DEFERIDO O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não enviou documentação de títulos e/ou de experiência profissional no prazo especificado
no edital (Capítulo 5 - Página 3).

32277 1140675 INDEFERIDO
O documento ou parte de documento que não estiver legível não será considerado para fins de análise e julgamento da documentação,

conforme edital (capítulo 7.3). A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência
para a função e cargo a qual concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32278 1141510 DEFERIDO -

32279 1141181 DEFERIDO -

32280 1141181 DEFERIDO -

32281 1141586 INDEFERIDO
O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. Entre os documentos deverá constar, obrigatoriamente, o

comprovante de experiência profissional. (Capítulo 8.3.c) A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o
candidato possui experiência para a função e cargo a qual concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32282 1141164 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou título.

32283 1137928 INDEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação, conforme edital (capítulo
10.8).

32284 1140762 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).
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32285 1138957 DEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32286 1140762 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32287 1140052 DEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação, conforme edital (capítulo
10.8).

32288 1139960 DEFERIDO -

32289 1139957 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4). Experiência profissional no cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais.

32290 1140731 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32291 1140248 INDEFERIDO Deverá o (a) candidato (a) aprovado (a), no ato da contratação, apresentar os documentos originais (ou cópia autenticada) que permitam a
comprovação de que o (a) candidato (a) atende aos requisitos mínimos para ocupar a função, conforme edital (Capítulo 14, item 14.7).

32292 1140666 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. (Capítulo 8.4) O comprovante da pós graduação não apresenta nome
do candidato e não enviou experiência profissional.

32293 1138385 DEFERIDO
Os diplomas e os certificados conferidos por Instituições Estrangeiras somente serão válidos quando traduzidos para o vernáculo por tradutor

(a) público (a) juramentado (a), convalidados para o território nacional e quando atenderem ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de
28/01/2002, do Conselho Nacional de Educação, conforme edital (capítulo 9.9).

32294 1139266 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32295 1139007 INDEFERIDO
O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. Entre os documentos deverá constar, obrigatoriamente, o

comprovante de experiência profissional. (Capítulo 8.3.c) A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o
candidato possui experiência para a função e cargo a qual concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32296 1139098 INDEFERIDO
O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. Entre os documentos deverá constar, obrigatoriamente, o

comprovante de experiência profissional. (Capítulo 8.3.c) A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o
candidato possui experiência para a função e cargo a qual concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32297 1138991 INDEFERIDO
O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação. Entre os documentos deverá constar, obrigatoriamente, o

comprovante de experiência profissional. (Capítulo 8.3.c) A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o
candidato possui experiência para a função e cargo a qual concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32298 1140224 INDEFERIDO

Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas. Deverá o (a) candidato (a) aprovado
(a), no ato da contratação, apresentar os documentos originais (ou cópia autenticada) que permitam a comprovação de que o (a) candidato (a)

atende aos requisitos mínimos para ocupar a função, conforme edital (Capítulo 14, item 14.7).
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32299 1139557 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32300 1138340 DEFERIDO -

32301 1139956 INDEFERIDO

Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação, conforme edital (capítulo
10.8). O ultimo arquivo se encontra com a data futura não sendo considerado. Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada

nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou
Experiências Profissionais apresentadas.

32302 1141517 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5).

32303 1141154 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documento oficial passível de análise, conforme edital (capítulo 7.3). O candidato só o verso dos
documentos comprobatórios não sendo possivel a sua total avaliação.

32304 1139232 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32304 1139232 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32305 1141370 INDEFERIDO
Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC (...),

conforme edital (capítulo 5.3).

32306 1139382 DEFERIDO -

32307 1137771 INDEFERIDO
Para a avaliação de documentação de títulos e/ou de experiência profissional, parte desta seleção pública simplificada, serão considerados
apenas os documentos entregues por meio digital através do formulário eletrônico específico disponível no site do Instituto ADM&TEC (...),

conforme edital (capítulo 5.3).

32308 1137938 DEFERIDO -

32309 1139928 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32309 1139928 DEFERIDO -

32310 1138167 INDEFERIDO A pontuação máxima por comprovante de experiência profissional (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho ou Certidão de tempo de serviço)
é de 10,00 (dez pontos), conforme edital (capítulo 10.6).

32311 1139933 DEFERIDO -

32311 1139933 DEFERIDO -

32312 1140020 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não enviou nenhuma documentação.

32312 1140020 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não enviou documentação de títulos e/ou de experiência profissional no prazo especificado
no edital (Capítulo 5 - Página 3).
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32313 1137875 DEFERIDO -

32313 1137875 DEFERIDO -

32314 1138964 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32315 1140965 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível à pontuação, conforme edital (capítulo 8.4).

32315 1140965 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não enviou documentação de títulos e/ou de experiência profissional no prazo especificado
no edital (Capítulo 5 - Página 3).

32316 1138026 DEFERIDO -

32317 1139803 DEFERIDO
Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação, conforme edital (capítulo

10.8)./ Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32318 1137983 DEFERIDO -

32318 1137983 DEFERIDO -

32319 1138591 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo

períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6)./ O comprovante de experiência profissional deve ser legível com clara
referência ao período de início e término (quando for o caso) da experiência profissional, conforme edital (capítulo 10.6).

32320 1137930 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32321 1140423 INDEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5). Experiência em Aux. de Administrativo

32321 1140423 INDEFERIDO O comprovante de experiência profissional apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o cargo, conforme edital
(capítulo 10.5). O cargo de Auxiliar Administrativo não possue as mesmas atribuições e atividades que o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

32322 1138113 DEFERIDO -

32323 1138212 DEFERIDO -

32324 1138239 DEFERIDO -

32325 1139711 DEFERIDO -

32325 1139711 DEFERIDO -

32326 1137855 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).
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32326 1137855 INDEFERIDO

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional apresentando não corresponde o

tempo minímo para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência profissional com tempo de trabalho
inferior a 6 (seis) meses.

32327 1137696 INDEFERIDO Caro (a) candidato (a) por favor verificar o resultado publicado no site.

32328 1140032 DEFERIDO -

32329 1138542 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32330 1138239 DEFERIDO -

32331 1140879 DEFERIDO -

32332 1137827 DEFERIDO -

32333 1138643 INDEFERIDO
A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual

concorre, conforme edital (capítulo 10.5). Experiência em Aux. de Serviços Gerais. A documentação apresentada não é referente ao candidato
inscrito.

32334 1137827 DEFERIDO -

32335 1141531 DEFERIDO A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o candidato possui experiência para a função e cargo a qual
concorre, conforme edital (capítulo 10.5). A experiência no Cargo Administrativo não esta de acordo com o cargo.

32335 1141531 DEFERIDO -

32336 1141503 INDEFERIDO

O comprovante de experiência profissional "Técnico de Enfermagem" apresentado pelo candidato (a) não está diretamente relacionado com o
cargo, conforme edital (capítulo 10.5). / Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de
tempo de serviço) de no mínimo períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6). O tempo de experiência profissional

apresentando não corresponde o tempo minímo para ser atribuida pontuação. O candidato (a) apresentou comprovante de experiência
profissional com tempo de trabalho inferior a 6 (seis) meses.

32336 1141503 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo
períodos de 6 (seis) meses completos, conforme edital (capítulo 10.6).

32337 1139368 DEFERIDO -

32338 1140032 DEFERIDO -

32338 1140032 DEFERIDO -

32339 1137696 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.
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32340 1139492 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32341 1139830 DEFERIDO -

32341 1139830 DEFERIDO -

32342 1138927 DEFERIDO -

32343 1139924 INDEFERIDO Em conformidade com a análise da equipe Adm&Tec, pautada nas regras do edital (Capítulos 9 e 10) da Seleção Pública Simplificada, o
candidato obteve a nota divulgada, de acordo com os Título e/ou Experiências Profissionais apresentadas.

32344 1137846 DEFERIDO -

32345 1141467 DEFERIDO Serão considerados apenas títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado e/ou doutorado) já concluídos no
momento da entrega, conforme edital (capítulo 9.4).


