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INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - ADM&TEC
PREFEITURA MUNICIPAL DA VITóRIA DE SANTO ANTÃO (PE)

RESPOSTA AOS RECURSOS - RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO

ID RECURSO INSC RESPOSTA OBS

33511 1143953 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 8, item 8.2.)

33512 1144477 DEFERIDO -

33513 1146430 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível de pontuação.

33514 1144502 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 3 (três) pontos no quesito Títulos e o 0 (zero) pontos de Experiência Profissional, somando assim 3 (três) pontos na
nota geral. / O (a) candidato (a) deverá enviar a documentação experiência profissional no prazo especificado pelo edital (capítulo 8, item 8.2.)

33515 1147125 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 8, item 8.2.)

33516 1148641 DEFERIDO -

33517 1152579 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 3 (três) pontos no quesito Títulos e o 0 (zero) pontos de Experiência Profissional, somando assim 3 (três) pontos na
nota geral./ A avaliação de cursos de extensão e aperfeiçoamento será aplicável exclusivamente aos cargos de nível médio e técnico (Capítulo

9, item 9.9).

33518 1142971 DEFERIDO -

33519 1143018 DEFERIDO -

33520 1148609 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 8, item 8.2.)

33521 1155824 DEFERIDO -

33522 1144324 DEFERIDO -

33523 1156053 DEFERIDO -

33524 1151761 DEFERIDO -

33525 1157338 DEFERIDO -

33526 1155383 DEFERIDO -

33527 1159027 DEFERIDO -
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33528 1147232 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 50 (Cinquenta) pontos no quesito Títulos e 45 (quarenta e cinco) pontos de Experiência Profissional, somando
assim 95 (noventa e conco) pontos na nota geral.A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo 9, item 9.8). A pontuação máxima no critério na avaliação de cursos de extensão /
aperfeiçoamento será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) e função, independentemente de quantos títulos venha a apresentar (Capítulo

9B, item b).

33529 1145660 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o 30 (trinta) pontos de Experiência Profissional, somando assim 30 (trinta)
pontos na nota geral. / Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência profissional de áreas diretamente e claramente

relacionadas com a função (Capítulo 10, item 10.5). / A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será
aplicável exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo 9, item 9.8).

33530 1142054 DEFERIDO -

33531 1149320 DEFERIDO -

33532 1156600 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33533 1141844 DEFERIDO -

33534 1162105 DEFERIDO -

33535 1153005 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33536 1146345 DEFERIDO -

33537 1142416 DEFERIDO -

33538 1147542 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33539 1141984 DEFERIDO -

33540 1147343 DEFERIDO -

33541 1147539 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 6 (seis) pontos no quesito Títulos e 0 (zero) pontos de Experiência Profissional, somando assim 6 (seis) pontos na
nota geral. / Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no

capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo. / A avaliação de cursos de extensão e
aperfeiçoamento será aplicável exclusivamente aos cargos de nível médio e técnico (Capítulo 9, item 9.9).

33542 1145316 DEFERIDO -

33543 1153360 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33544 1147542 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33545 1146808 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33546 1146448 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.
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33547 1149901 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 1,6 (um e seis décimos) pontos no quesito Títulos e o 5 (Cinco) pontos de Experiência Profissional, somando assim
6,6 (seis e seis décimos) pontos na nota geral. / A ausência de informações claras e nítidas nos documentos de comprovação de títulos e/ou

experiência profissional, assim como rasuras, borrões, trechos ilegíveis e partes omitidas no arquivo digital constituem um fator impeditivo para
a pontuação do referido documento e não serão consideradas durante a avaliação da pontuação do (a) candidato (a) (Capítulo 8, item 8.4). / O
registro e a declaração de experiência apresentada pelo (a) candidato (a) que não identificar claramente a correlação das atividades exercidas

com a função pretendida NÃO será considerada para fins de pontuação (Capítulo 10, item 10.12). / Os documentos que comprovem a
experiência profissional deverão conter, explicitamente, o início e o fim do tempo de serviço profissional (Capítulo 10, item 10.4).

33548 1146448 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33549 1153235 DEFERIDO -

33550 1164816 DEFERIDO -

33551 1162434 DEFERIDO -

33552 1142597 DEFERIDO -

33553 1144855 DEFERIDO -

33554 1149277 DEFERIDO -

33555 1149277 DEFERIDO -

33556 1160398 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33557 1156131 DEFERIDO -

33558 1143095 DEFERIDO -

33559 1146641 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Títulos e o 25 (vinte e cinco) pontos de Experiência Profissional, somando assim
75 (setenta e cinco) pontos na nota geral. / A pontuação máxima no critério na avaliação de cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50

(cinquenta) pontos por candidato (a) e função, independentemente de quantos títulos venha a apresentar (Capítulo 9B, item b).

33560 1143482 DEFERIDO -

33561 1143665 DEFERIDO -

33562 1149480 DEFERIDO -

33563 1149539 DEFERIDO -

33564 1149539 DEFERIDO -

33565 1155755 DEFERIDO -

33566 1148460 DEFERIDO -
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33567 1148460 DEFERIDO -

33568 1151086 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação. Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio
Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8).

33569 1146724 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o 50 (Cinquenta) pontos de Experiência Profissional, somando assim 50
(Cinquenta) pontos na nota geral. / A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por

candidato (a) / função (Capítulo 10, item 10.3). / Não serão pontuados os comprovantes de especialização, residência, mestrado e/ou
doutorado, nos quais constem pendências para a conclusão do curso como, por exemplo, aquelas relacionadas ao trabalho de conclusão de

curso, à dissertação ou à tese não entregue; à disciplina pendente a ser cursada, entre outros (Capítulo 9A, item a).

33570 1163549 DEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8).

33571 1145564 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 50 (Cinquenta) pontos no quesito Títulos e 15 (quinze) pontos de Experiência Profissional, somando assim 65

(sessenta e cinco) pontos na nota geral. / A pontuação máxima no critério na avaliação de cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50
(cinquenta) pontos por candidato (a) e função, independentemente de quantos títulos venha a apresentar (Capítulo 9B, item b).

33572 1146809 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 9 (nove) pontos no quesito Títulos e o 0 (zero) pontos de Experiência Profissional, somando assim 9 (nove) pontos
na nota geral. / Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no

mínimo período de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6). / Serão aceitos exclusivamente os
comprovantes de experiência profissional de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função (Capítulo 10, item 10.5).

33573 1149383 DEFERIDO A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,
item 10.3).

33574 1150582 DEFERIDO -

33575 1150582 DEFERIDO -

33576 1145079 DEFERIDO -

33577 1145079 DEFERIDO -

33578 1150336 DEFERIDO -

33579 1143968 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 8, item 8.2.)

33580 1142639 INDEFERIDO A documentação enviada não pertence ao (a) candidato (a).

33581 1143665 DEFERIDO -

33582 1144860 DEFERIDO -

33583 1143012 DEFERIDO -

33584 1144865 DEFERIDO -
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33585 1149005 DEFERIDO -

33586 1142987 DEFERIDO -

33587 1144379 DEFERIDO -

33588 1153760 DEFERIDO -

33589 1144857 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 8, item 8.2.)

33590 1149536 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 8, item 8.2.)

33591 1143115 DEFERIDO -

33592 1144877 DEFERIDO -

33593 1143161 DEFERIDO -

33594 1146467 DEFERIDO -

33595 1144482 DEFERIDO Os documentos que comprovem a experiência profissional deverão conter, explicitamente, o início e o fim do tempo de serviço profissional
(Capítulo 10, item 10.4).

33596 1143793 DEFERIDO -

33597 1143822 DEFERIDO -

33598 1147745 DEFERIDO -

33599 1146153 DEFERIDO -

33600 1156474 DEFERIDO -

33601 1149485 DEFERIDO -

33602 1142623 DEFERIDO O certificado de conclusão de curso deverá conter dados nítidos, legíveis e completos a respeito do tema do curso, da sua carga horária, do
período de realização do curso e da instituição provedora do treinamento (Capítulo 9B, item a).

33603 1147938 DEFERIDO -

33604 1149542 DEFERIDO -

33605 1154315 DEFERIDO -

33606 1153965 DEFERIDO -

33607 1154315 DEFERIDO -
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33608 1147072 INDEFERIDO Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência profissional de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função
(Capítulo 10, item 10.5).

33609 1142879 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 pontos no quesito Experiência Profissional e 46 pontos de Títulos, somando assim 96 pontos na nota geral.

33610 1146798 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 8, item 8.2.)

33611 1157691 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 pontos no quesito Experiência Profissional e 50 pontos de Títulos, somando assim 50 pontos na nota geral. / A
ausência de informações claras e nítidas nos documentos de comprovação de títulos e/ou experiência profissional, assim como rasuras,

borrões, trechos ilegíveis e partes omitidas no arquivo digital constituem um fator impeditivo para a pontuação do referido documento e não
serão consideradas durante a avaliação da pontuação do (a) candidato (a) (Capítulo 8, item 8.4).

33612 1161743 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 pontos no quesito Experiência Profissional e 8 pontos de Títulos, somando assim 58 pontos na nota geral.

33613 1161743 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 pontos no quesito Experiência Profissional e 8 pontos de Títulos, somando assim 58 pontos na nota geral.

33614 1150110 DEFERIDO -

33615 1149004 DEFERIDO -

33616 1146941 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 pontos no quesito Experiência Profissional e 6 pontos de Títulos, somando assim 56 pontos na nota geral.

33617 1144810 DEFERIDO -

33618 1149539 DEFERIDO -

33619 1162434 DEFERIDO -

33620 1147338 DEFERIDO -

33621 1148023 DEFERIDO -

33622 1149728 DEFERIDO -

33623 1146800 DEFERIDO -

33624 1146794 DEFERIDO -

33625 1146449 DEFERIDO -

33626 1157575 DEFERIDO -

33627 1143811 DEFERIDO -
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33628 1149226 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 pontos no quesito Experiência Profissional e 0 pontos de Títulos, somando assim 0 pontos na nota geral e
consequentemente, classificado como Eliminado. Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para

efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8). A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será aplicável
exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo 9, item 9.8).

33629 1145991 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 0 pontos no quesito Experiência Profissional e 45.5 pontos de Títulos, somando assim 45.5 pontos na nota geral.

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período
de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33630 1148594 DEFERIDO -

33631 1156313 DEFERIDO -

33632 1147387 DEFERIDO -

33633 1146340 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 8, item 8.2.).

33634 1146354 DEFERIDO -

33635 1145812 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33636 1145812 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33637 1149754 DEFERIDO -

33638 1149508 INDEFERIDO
Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência profissional de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função

(Capítulo 10, item 10.5). Serão aceitos exclusivamente os certificados de áreas diretamente relacionadas com o exercício cotidiano da função.
(Capítulo 9B, item f).

33639 1148121 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 pontos no quesito Experiência Profissional e 11 pontos de Títulos, somando assim 61 pontos na nota geral.

33640 1156675 DEFERIDO -

33641 1143464 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 0 pontos no quesito Experiência Profissional e 37.5 pontos de Títulos, somando assim 37.5 pontos na nota geral.

Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período
de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33642 1148407 DEFERIDO -

33643 1145112 DEFERIDO -

33644 1151302 DEFERIDO -

33645 1148183 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 8, item 8.2.)

33646 1145932 DEFERIDO -
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33647 1150080 DEFERIDO -

33648 1150080 DEFERIDO -

33649 1160982 DEFERIDO -

33650 1141792 DEFERIDO -

33651 1145685 DEFERIDO -

33652 1165697 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 8, item 8.2.)

33653 1146382 DEFERIDO -

33654 1148396 DEFERIDO -

33655 1153882 DEFERIDO -

33656 1160044 DEFERIDO -

33657 1149578 DEFERIDO -

33658 1146564 DEFERIDO -

33659 1144477 DEFERIDO -

33660 1159815 DEFERIDO -

33661 1145169 DEFERIDO -

33662 1155776 DEFERIDO -

33663 1143491 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 0 pontos no quesito Experiência Profissional e 28 pontos de Títulos, somando assim 28 pontos na nota geral. / Só
serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período de

6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33664 1157526 DEFERIDO -

33665 1155277 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 50 pontos no quesito Experiência Profissional e 3 pontos de Títulos, somando assim 53 pontos na nota geral. / A
pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,

item 10.3).

33666 1145685 DEFERIDO -

33667 1141808 DEFERIDO -

33668 1143484 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 5 pontos no quesito Experiência Profissional e 12 pontos de Títulos, somando assim 17 pontos na nota geral.
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33669 1145414 DEFERIDO -

33670 1156802 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 0 pontos no quesito Experiência Profissional e 28.5 pontos de Títulos, somando assim 28.5 pontos na nota geral. /
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período

de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33671 1142599 DEFERIDO -

33672 1148347 DEFERIDO -

33673 1141768 DEFERIDO -

33674 1155090 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período
de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33675 1155090 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período
de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33676 1141768 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 8, item 8.2.)

33677 1141768 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 8, item 8.2.)

33678 1144957 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 8, item 8.2.)

33679 1151746 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.

33680 1154243 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.

33681 1141862 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 8, item 8.2.)

33682 1155824 DEFERIDO -

33683 1144344 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 8, item 8.2.)

33684 1143122 INDEFERIDO O Contrato da Prefeitura do Recife é Técnico de Segurança do Trabalho.

33685 1146637 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 8, item 8.2.)

33686 1147304 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 8, item 8.2.)
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33687 1143599 DEFERIDO -

33688 1143609 DEFERIDO -

33689 1147957 DEFERIDO -

33690 1145287 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 8, item 8.2.)

33691 1143008 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 8, item 8.2.)

33692 1155334 DEFERIDO -

33693 1153633 INDEFERIDO A documentação enviada não pertence ao (a) candidato (a).

33694 1144597 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.

33695 1152640 DEFERIDO -

33696 1143780 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.

33697 1156011 INDEFERIDO
A ausência de informações claras e nítidas nos documentos de comprovação de títulos e/ou experiência profissional, assim como rasuras,

borrões, trechos ilegíveis e partes omitidas no arquivo digital constituem um fator impeditivo para a pontuação do referido documento e não
serão consideradas durante a avaliação da pontuação do (a) candidato (a) (Capítulo 8, item 8.4).

33698 1141841 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 8, item 8.2.)

33699 1141841 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 8, item 8.2.)

33700 1146502 DEFERIDO -

33701 1153328 DEFERIDO -

33702 1161783 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso

33703 1148399 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para análise, compreensão e resposta do recurso

33704 1143489 DEFERIDO -

33705 1163594 DEFERIDO -

33706 1163594 DEFERIDO -



Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão (PE)

18:42:50 31-01-2022 - Página 11 de 33

ID RECURSO INSC RESPOSTA OBS

33707 1153465 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.

33708 1155558 DEFERIDO -

33709 1159309 DEFERIDO -

33710 1155744 DEFERIDO -

33711 1148984 DEFERIDO -

33712 1142926 INDEFERIDO Para os cargos de nível superior serão considerados apenas os títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado
e/ou doutorado) já concluídos no momento da entrega. Conforme Edital (Cap. 9, item 9.4). Cursando Pós Graduação no Ensino das Ciências.

33713 1153466 DEFERIDO -

33714 1156270 DEFERIDO -

33715 1147343 DEFERIDO -

33716 1164141 DEFERIDO -

33717 1151688 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.

33718 1148026 INDEFERIDO

Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no Capítulo 9C,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo. Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de

trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido
(Capítulo 10, item 10.6).

33719 1141984 DEFERIDO -

33720 1142971 DEFERIDO -

33722 1147343 DEFERIDO -

33723 1155446 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.

33724 1149534 DEFERIDO -

33725 1154293 INDEFERIDO

O candidato não apresentou documentação profissional passível de pontuação./ Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para
o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no Capítulo 9C, item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o

respectivo cargo. Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de
no mínimo período de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33726 1162007 DEFERIDO -
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33727 1143461 DEFERIDO -

33728 1143384 DEFERIDO -

33729 1144220 DEFERIDO -

33730 1155437 DEFERIDO -

33731 1150786 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33732 1145404 DEFERIDO -

33733 1143599 DEFERIDO -

33734 1154325 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 8, item 8.2.)

33735 1143599 DEFERIDO -

33736 1143384 DEFERIDO -

33737 1162601 DEFERIDO -

33738 1144162 DEFERIDO -

33739 1147492 DEFERIDO -

33740 1145404 DEFERIDO -

33741 1153764 INDEFERIDO
O candidato não apresentou documentação de experiência profissional passível de pontuação. Para a avaliação de cursos de curta duração
específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no Capítulo 9C, item “a” do edital, respeitada a correlação

entre o curso e o respectivo cargo.

33742 1145855 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 25 (vinte e cinco) pontos no quesito Experiência Profissional e 9 (nove) pontos de Títulos, somando assim 34 (trinta
e quatro) pontos na nota geral.

33743 1162105 DEFERIDO -

33744 1147136 DEFERIDO -

33745 1158793 DEFERIDO -

33746 1155444 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Experiência Profissional e 6 (seis) pontos de Títulos, somando assim 56
(cinquenta e seis) pontos na nota geral.

33747 1149149 INDEFERIDO Os documentos que comprovem a experiência profissional deverão conter, explicitamente, o início e o fim do tempo de serviço profissional
(Capítulo 10, item 10.4).
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33748 1147145 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 30 (trinta) pontos no quesito Experiência Profissional e 50 (cinquenta) pontos de Títulos, somando assim 56
(cinquenta e seis) pontos na nota geral.

33749 1152523 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Experiência Profissional e o 6 (seis) pontos de Títulos, somando assim 56
(cinquenta e seis) pontos na nota geral.

33750 1147501 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Experiência Profissional e o 0 (zero) pontos de Títulos, somando assim 50
(cinquenta) pontos na nota geral. O candidato não aprensentou títulos de Pós, Mestrado, Doutorado. Conforme Edital (Cap. 9.A)

33751 1149866 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Experiência Profissional e o 6 (seis) pontos de Títulos, somando assim 56
(cinquenta e seis) pontos na nota geral.

33752 1147353 DEFERIDO -

33753 1149610 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 8, item 8.2.)

33754 1144001 DEFERIDO -

33755 1162458 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33756 1158501 DEFERIDO -

33757 1154320 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o 50 (Cinquenta) pontos de Experiência Profissional, somando assim 50
(Cinquenta) pontos na nota geral. / A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por

candidato (a) / função (Capítulo 10, item 10.3)./ Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados
exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33758 1145211 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Experiência Profissional e o 30 (Trinta) pontos de Títulos, somando assim 30 (trinta)

pontos na nota geral. / Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos
definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33759 1164842 DEFERIDO -

33760 1148630 DEFERIDO -

33761 1152640 DEFERIDO -

33762 1149351 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o 50 (Cinquenta) pontos de Experiência Profissional, somando assim 50
(Cinquenta) pontos na nota geral. / Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente

os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo./ A pontuação máxima da
avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item 10.3).

33763 1142962 DEFERIDO -

33764 1160735 DEFERIDO -
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33765 1148178 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Experiência Profissional e o 50 (Cinquenta) pontos de Títulos, somando assim 50
(Cinquenta) pontos na nota geral. / A pontuação máxima no critério na avaliação de cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50

(cinquenta) pontos por candidato (a) e função, independentemente de quantos títulos venha a apresentar (Capítulo 9B, item b). Só serão
pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período de 6

(seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33766 1150629 DEFERIDO -

33767 1144350 DEFERIDO -

33768 1149074 DEFERIDO -

33769 1146095 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Experiência Profissional e o 8 (oito) pontos de Títulos, somando assim oito (oito) pontos
na nota geral.

33770 1145685 DEFERIDO -

33771 1146266 DEFERIDO -

33772 1146270 DEFERIDO -

33773 1149761 DEFERIDO -

33774 1145685 DEFERIDO -

33775 1160156 DEFERIDO -

33776 1163682 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o 50 (cinquenta) pontos de Experiência Profissional, somando assim 50

(cinquenta) pontos na nota geral. / A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por
candidato (a) / função (Capítulo 10, item 10.3).

33777 1147009 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o 50 (cinquenta) pontos de Experiência Profissional, somando assim 50
(cinquenta) pontos na nota geral. / A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por

candidato (a) / função (Capítulo 10, item 10.3). / Serão considerados apenas os títulos referentes a cursos (extensão e aperfeiçoamento) já
concluídos no momento da entrega (Capítulo 9, item 9.5).

33778 1159994 DEFERIDO -

33779 1160146 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 3 (três) pontos no quesito Títulos e o 40 (cinquenta) pontos de Experiência Profissional, somando assim 43

(quarenta e três) pontos na nota geral. / Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados
exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33780 1144053 DEFERIDO -

33781 1147054 DEFERIDO -

33782 1145580 DEFERIDO -
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33783 1143985 INDEFERIDO
A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos de nível superior

(Capítulo 9, item 9.8). A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a)
/ função (Capítulo 10, item 10.3).

33784 1151713 INDEFERIDO O certificado de conclusão de curso deverá conter dados nítidos, legíveis e completos a respeito do tema do curso, da sua carga horária, do
período de realização do curso e da instituição provedora do treinamento (Capítulo 9B, item a).

33785 1145741 DEFERIDO -

33786 1148038 DEFERIDO -

33787 1148038 DEFERIDO -

33788 1162581 DEFERIDO -

33789 1148039 DEFERIDO -

33790 1145741 DEFERIDO -

33791 1146941 INDEFERIDO Não serão apreciados os recursos interpostos contra a avaliação ou a nota do resultado de outro (s) candidato (s). (Capítulo 13, item 13.4)

33792 1149456 DEFERIDO -

33793 1146901 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 8, item 8.2.)

33794 1149268 INDEFERIDO Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência profissional de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função
(Capítulo 10, item 10.5). Comprovante de experiência direcionado ao cargo de Visitador.

33795 1146114 DEFERIDO -

33796 1144810 DEFERIDO -

33797 1141993 DEFERIDO -

33798 1155079 DEFERIDO -

33799 1141845 INDEFERIDO

Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C.,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo. Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de

trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido
(Capítulo 10, item 10.6).

33800 1149851 DEFERIDO -

33801 1151302 DEFERIDO -

33802 1157641 DEFERIDO -
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33803 1144364 INDEFERIDO A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,
item 10.3).

33804 1143118 DEFERIDO -

33805 1147920 DEFERIDO -

33806 1144450 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33807 1155864 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.

33808 1143124 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33809 1143136 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33810 1144353 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.

33811 1143141 DEFERIDO -

33812 1148218 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação. Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência profissional
de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função (Capítulo 10, item 10.5).

33813 1143147 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33814 1145330 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33815 1150824 DEFERIDO -

33816 1158947 DEFERIDO -

33817 1148955 DEFERIDO -

33818 1150028 DEFERIDO -

33819 1145598 INDEFERIDO Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência profissional de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função
(Capítulo 10, item 10.5). O Cargo de Orientador Social não está diretamente ligado ao cargo pretendido.

33820 1146266 DEFERIDO -

33821 1146270 DEFERIDO -

33822 1149769 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período
de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33823 1157654 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação. A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente
que o (a) candidato (a) possui experiência para a função e cargo ao qual concorre (Capítulo 8, item 8.3.c).
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33824 1147940 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 8, item 8.2.)

33825 1156024 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período

de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6). O candidato não apresentou documentação passível de
pontuação.

33826 1156053 DEFERIDO -

33827 1155755 DEFERIDO -

33828 1152504 DEFERIDO -

33829 1149001 INDEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8).

33830 1143263 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.

33831 1145997 DEFERIDO -

33832 1142000 INDEFERIDO

Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência profissional de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função
(Capítulo 10, item 10.5). /Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de

serviço) de no mínimo período de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6). /Não serão pontuados os
comprovantes de especialização, residência, mestrado e/ou doutorado, nos quais constem pendências para a conclusão do curso como, por
exemplo, aquelas relacionadas ao trabalho de conclusão de curso, à dissertação ou à tese não entregue; à disciplina pendente a ser cursada,
entre outros (Capítulo 9A, item a). /Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente

os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33833 1143246 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. Só serão pontuadas experiências

profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período de 6 (seis) meses completos na
área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33834 1147212 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.

33835 1149953 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 8, item 8.2.)

33836 1155966 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período

de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6). A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo 9, item 9.8).

33837 1161910 DEFERIDO -

33838 1161910 DEFERIDO -



Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão (PE)

18:42:50 31-01-2022 - Página 18 de 33

ID RECURSO INSC RESPOSTA OBS

33839 1154325 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 8, item 8.2.)

33840 1148338 DEFERIDO -

33841 1152065 DEFERIDO -

33842 1162929 DEFERIDO -

33843 1148998 INDEFERIDO
Não serão pontuados os comprovantes de especialização, residência, mestrado e/ou doutorado, nos quais constem pendências para a

conclusão do curso como, por exemplo, aquelas relacionadas ao trabalho de conclusão de curso, à dissertação ou à tese não entregue; à
disciplina pendente a ser cursada, entre outros (Capítulo 9A, item a).

33844 1143131 DEFERIDO -

33845 1143175 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 no critério na
avaliação de cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) e função, independentemente de quantos

títulos venha a apresentar (Capítulo 9B, item b).

33846 1148997 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.

33847 1148662 INDEFERIDO Serão aceitos exclusivamente os títulos de áreas diretamente relacionadas com o exercício cotidiano da função (Capítulo 9, item 9.7)

33848 1149724 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.

33849 1154026 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.

33850 1157913 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 8, item 8.2.)

33851 1145775 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33852 1146123 INDEFERIDO A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos de nível superior
(Capítulo 9, item 9.8).

33853 1156652 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Experiência Profissional e o 13 (treze) pontos de Títulos, somando assim 13 (treze)

pontos na nota geral./ A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o (a) candidato (a) possui experiência
para a função e cargo ao qual concorre (Capítulo 8, item 8.3.c).

33854 1145166 DEFERIDO -

33855 1144374 DEFERIDO -

33856 1156446 DEFERIDO -
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33857 1145166 DEFERIDO -

33858 1148520 DEFERIDO -

33859 1144268 INDEFERIDO O canditado não apresentou recurso passivel de avaliação.

33860 1146801 DEFERIDO -

33861 1146803 DEFERIDO -

33862 1149463 DEFERIDO -

33863 1156478 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33864 1145722 DEFERIDO -

33865 1153796 DEFERIDO -

33866 1147744 INDEFERIDO Prezado (a) candidato (a), verificar resultado preliminar publicado em nosso site.

33867 1143488 DEFERIDO -

33868 1155372 INDEFERIDO

Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8). Para a
avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C., item
“a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo. Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo,
serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo

cargo.

33869 1143472 DEFERIDO -

33870 1149348 DEFERIDO -

33871 1148480 INDEFERIDO

Para os cargos de nível superior serão considerados apenas os títulos referentes a cursos (especialização lato sensu, residência, mestrado
e/ou doutorado) já concluídos no momento da entrega. Conforme Edital (Cap. 9, item 9.4). Só serão pontuadas experiências profissionais

(Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período de 6 (seis) meses completos na área do cargo
pretendido (Capítulo 10, item 10.6). Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente

os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33872 1149194 DEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período
de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33873 1143788 DEFERIDO -

33874 1143788 DEFERIDO -

33875 1150810 DEFERIDO -

33876 1153523 DEFERIDO -
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33877 1155273 DEFERIDO -

33878 1149768 INDEFERIDO Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C.,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33879 1149773 INDEFERIDO Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C.,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33880 1146346 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33881 1146940 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 15 (quinze) pontos no quesito Experiência Profissional e o 5.4 (cinco pontos e quatro décimos) pontos de Títulos,
somando assim 20.4 (vinte pontos e quatro décimos) pontos na nota geral.

33882 1148531 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33883 1147975 DEFERIDO -

33884 1145566 INDEFERIDO Todos os comprovantes enviados foram analisados.

33885 1148959 DEFERIDO A pontuação final na seleção simplificada será de até 100 (cem) pontos para todos os cargos. (Capítulo 8, item 8.1 c.).

33886 1148407 DEFERIDO -

33887 1143858 INDEFERIDO Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C.,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33888 1145620 INDEFERIDO Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C.,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33889 1147532 INDEFERIDO A pontuação final na seleção simplificada será de até 100 (cem) pontos para todos os cargos. (Capítulo 8, item 8.1 c.).

33890 1142668 INDEFERIDO A falta de enumeração das páginas não é fator eliminatório do (a) candidato (a).

33891 1143858 INDEFERIDO Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C.,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33892 1142920 INDEFERIDO A falta de enumeração das páginas não é fator eliminatório do (a) candidato (a).

33893 1144363 INDEFERIDO A falta de enumeração das páginas não é fator eliminatório do (a) candidato (a).

33894 1144355 INDEFERIDO A falta de enumeração das páginas não é fator eliminatório do (a) candidato (a).

33895 1142929 INDEFERIDO A falta de enumeração das páginas não é fator eliminatório do (a) candidato (a).

33896 1160472 INDEFERIDO A falta de enumeração das páginas não é fator eliminatório do (a) candidato (a).

33897 1143540 INDEFERIDO A falta de enumeração das páginas não é fator eliminatório do (a) candidato (a).

33898 1156385 INDEFERIDO A falta de enumeração das páginas não é fator eliminatório do (a) candidato (a).
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33899 1156386 INDEFERIDO A falta de enumeração das páginas não é fator eliminatório do (a) candidato (a).

33900 1145279 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 8, item 8.2.)

33901 1149378 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 8, item 8.2.)

33902 1144555 INDEFERIDO A falta de enumeração das páginas não é fator eliminatório do (a) candidato (a).

33903 1165525 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 8, item 8.2.)

33904 1149807 INDEFERIDO Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C.,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

33905 1146445 INDEFERIDO

A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos de nível superior
(Capítulo 9, item 9.8). A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a)
/ função (Capítulo 10, item 10.3). A pontuação máxima no critério na avaliação de cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50 (cinquenta)

pontos por candidato (a) e função, independentemente de quantos títulos venha a apresentar (Capítulo 9B).

33906 1162105 DEFERIDO -

33907 1149277 DEFERIDO -

33908 1143665 DEFERIDO -

33909 1148297 DEFERIDO
A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,
item 10.3). Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item

10.8).

33910 1150277 DEFERIDO -

33911 1165697 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 8, item 8.2.)

33912 1144507 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 8, item 8.2.)

33913 1147208 DEFERIDO -

33914 1145414 DEFERIDO -

33915 1145414 DEFERIDO -

33916 1142067 INDEFERIDO Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C.,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.
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33917 1143665 DEFERIDO -

33918 1141808 DEFERIDO -

33919 1144483 DEFERIDO -

33920 1148321 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33921 1146287 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33922 1153760 DEFERIDO -

33923 1155079 DEFERIDO -

33924 1144675 INDEFERIDO A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,
item 10.3).

33925 1156474 DEFERIDO -

33926 1141879 INDEFERIDO
A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,

item 10.3). A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos de nível
superior (Capítulo 9, item 9.8).

33927 1160138 DEFERIDO -

33928 1162434 DEFERIDO -

33929 1163472 DEFERIDO -

33930 1145275 DEFERIDO -

33932 1157996 DEFERIDO -

33933 1145293 DEFERIDO -

33934 1157996 DEFERIDO -

33935 1143956 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 8, item 8.2.)

33936 1142105 DEFERIDO -

33937 1143002 INDEFERIDO A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,
item 10.3).

33938 1141768 DEFERIDO -

33939 1149870 DEFERIDO -
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33940 1150485 INDEFERIDO
Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C.,

item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo. Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência
profissional de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função (Capítulo 10, item 10.5).

33941 1148728 DEFERIDO -

33942 1154133 DEFERIDO -

33943 1155824 DEFERIDO -

33944 1147004 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33945 1144662 DEFERIDO Apenas o comprovante de experiência profissional pertence ao candidato inscrito no certame.

33946 1149774 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o 50 (Cinquenta) pontos de Experiência Profissional, somando assim 50
(Cinquenta) pontos na nota geral. / Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente
os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo. / A pontuação máxima da

avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item 10.3).

33947 1146806 DEFERIDO -

33948 1146805 DEFERIDO -

33949 1144220 DEFERIDO -

33950 1162007 DEFERIDO -

33951 1153235 DEFERIDO -

33952 1153235 DEFERIDO -

33953 1143154 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 3 (três) pontos no quesito Títulos e o 0 (zero) pontos de Experiência Profissional, somando assim 3 (três) pontos na
nota geral. / Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item

10.8).

33954 1147240 INDEFERIDO Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência profissional de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função
(Capítulo 10, item 10.5)./ O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33955 1143023 DEFERIDO -

33956 1147957 DEFERIDO -

33957 1144814 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Títulos e o pontos 40 (quarenta) de Experiência Profissional, somando assim 90

(noventa) pontos na nota geral. / A pontuação máxima no critério na avaliação de cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50 (cinquenta)
pontos por candidato (a) e função, independentemente de quantos títulos venha a apresentar (Capítulo 9B, item b).

33958 1156365 DEFERIDO -
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33959 1154512 DEFERIDO -

33960 1144814 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Títulos e o pontos 40 (quarenta) de Experiência Profissional, somando assim 90

(noventa) pontos na nota geral. / A pontuação máxima no critério na avaliação de cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50 (cinquenta)
pontos por candidato (a) e função, independentemente de quantos títulos venha a apresentar (Capítulo 9B, item b).

33961 1146794 DEFERIDO -

33962 1157725 DEFERIDO -

33963 1148210 DEFERIDO -

33964 1141997 DEFERIDO -

33965 1143021 DEFERIDO -

33966 1148214 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o pontos 35 (trinta e cinco) de Experiência Profissional, somando assim 35
(trinta e cinco) pontos na nota geral. / Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados

exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo. Não serão
aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8).

33967 1150221 DEFERIDO -

33968 1143021 DEFERIDO -

33969 1145212 DEFERIDO -

33970 1166606 DEFERIDO -

33971 1148203 DEFERIDO -

33972 1143406 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33973 1148207 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 6 (seis) pontos no quesito Experiência Profissional e o 1 (quinze) pontos de Títulos, somando assim 19 (Dezenove)

pontos na nota geral. / Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação
(Capítulo 10, item 10.8).

33974 1148214 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o pontos 35 (trinta e cinco) de Experiência Profissional, somando assim 35
(trinta e cinco) pontos na nota geral. / Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados

exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo. Não serão
aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8).

33975 1155383 DEFERIDO -

33976 1156338 DEFERIDO -

33977 1144087 DEFERIDO -
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33978 1159050 DEFERIDO -

33979 1147338 DEFERIDO -

33980 1150767 DEFERIDO Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8).

33981 1164811 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 8, item 8.2.)

33982 1149535 DEFERIDO -

33983 1152549 INDEFERIDO
A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos de nível superior

(Capítulo 9, item 9.8). A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a)
/ função (Capítulo 10, item 10.3).

33984 1141813 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período
de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

33985 1149159 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33986 1149159 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33987 1149159 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

33988 1143012 DEFERIDO -

33989 1142987 DEFERIDO -

33990 1149982 INDEFERIDO A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,
item 10.3).

33991 1149982 INDEFERIDO A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,
item 10.3).

33992 1154476 INDEFERIDO A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,
item 10.3).

33993 1146502 DEFERIDO -

33994 1155098 DEFERIDO -

33995 1149631 DEFERIDO -

33996 1145284 DEFERIDO -

33997 1164141 DEFERIDO -

33998 1146813 DEFERIDO -
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33999 1143384 DEFERIDO -

34000 1145705 DEFERIDO -

34001 1144656 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Experiência Profissional e 49,7 (quarenta e nove vírgula sete) pontos de Títulos,
somando assim 99,7 (noventa e nove vírgula sete) pontos na nota geral.

34002 1150467 DEFERIDO -

34003 1158326 DEFERIDO -

34004 1145771 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 40 pontos no quesito Experiência Profissional e oito pontos de Títulos, somando assim 48 pontos na nota geral.

34005 1148728 DEFERIDO -

34006 1142054 DEFERIDO -

34007 1148023 DEFERIDO -

34008 1153063 DEFERIDO -

34009 1144538 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 8, item 8.2.)

34010 1145316 DEFERIDO -

34011 1147938 DEFERIDO -

34012 1146430 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível de pontuação.

34013 1147125 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

34014 1148571 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 8, item 8.2.)

34015 1149015 DEFERIDO -

34016 1145559 DEFERIDO -

34018 1145449 DEFERIDO -

34019 1151053 INDEFERIDO
O candidato não apresentou documentação passível de pontuação. Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho,

Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo
10, item 10.6).

34020 1156773 DEFERIDO -

34021 1146972 DEFERIDO -
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34022 1148707 INDEFERIDO
A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,
item 10.3). Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no

Capítulo 9C, item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

34023 1148433 DEFERIDO -

34025 1148708 DEFERIDO -

34026 1147358 DEFERIDO -

34027 1153755 DEFERIDO -

34029 1144644 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 8, item 8.2.)

34030 1151144 INDEFERIDO

A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10,
item 10.3).A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos de nível

superior (Capítulo 9, item 9.8). A pontuação máxima no critério na avaliação de cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50 (cinquenta)
pontos por candidato (a) e função, independentemente de quantos títulos venha a apresentar (Capítulo 9B, item b). A pontuação final na

seleção simplificada será de até 100 (cem) pontos para todos os cargos. (Capítulo 8, item 8.1 c.).

34031 1148963 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 8, item 8.2.)

34032 1143319 DEFERIDO -

34033 1145107 INDEFERIDO

Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8). O
registro e a declaração de experiência apresentada pelo (a) candidato (a) que não identificar claramente a correlação das atividades exercidas

com a função pretendida NÃO será considerada para fins de pontuação (Capítulo 10, item 10.12). Só serão pontuadas experiências
profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período de 6 (seis) meses completos na

área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

34034 1159632 DEFERIDO -

34035 1141877 DEFERIDO -

34036 1144853 DEFERIDO -

34037 1141854 DEFERIDO -

34040 1149893 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não obteve pontuação na experiência profissional, pois só enviou documentação de títulos no prazo especificado no edital
(capítulo 8, item 8.2.)

34041 1149893 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não obteve pontuação na experiência profissional, pois só enviou documentação de títulos no prazo especificado no edital
(capítulo 8, item 8.2.)
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34042 1144453 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período
de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

34044 1143694 INDEFERIDO Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência profissional de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função
(Capítulo 10, item 10.5).

34045 1142997 DEFERIDO -

34049 1149754 DEFERIDO -

34050 1143566 INDEFERIDO

Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de experiência profissional de áreas diretamente e claramente relacionadas com a função
(Capítulo 10, item 10.5). Serão aceitos exclusivamente os títulos de áreas diretamente relacionadas com o exercício cotidiano da função
(Capítulo 9, item 9.7). Para a avaliação de títulos, o diploma ou o certificado de conclusão de curso deverá ser acompanhado de histórico

escolar, todos nítidos, legíveis e completos (Capítulo 9, item 9.1). Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio
Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8). Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão

considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

34051 1143728 DEFERIDO -

34052 1147026 DEFERIDO -

34053 1148011 DEFERIDO -

34054 1143339 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 0 pontos no quesito Experiência Profissional e o 50 pontos de Títulos, somando assim 50 pontos na nota geral. /
Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8).

34055 1156402 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Experiência Profissional e o 0 (zero) pontos de Títulos, somando assim 50
(cinquenta) pontos na nota geral.

34057 1152710 DEFERIDO -

34058 1147952 DEFERIDO

Os documentos que comprovem a experiência profissional deverão conter, explicitamente, o início e o fim do tempo de serviço profissional
(Capítulo 10, item 10.4). / A ausência de informações claras e nítidas nos documentos de comprovação de títulos e/ou experiência profissional,
assim como rasuras, borrões, trechos ilegíveis e partes omitidas no arquivo digital constituem um fator impeditivo para a pontuação do referido

documento e não serão consideradas durante a avaliação da pontuação do (a) candidato (a) (Capítulo 8, item 8.4).

34059 1143449 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o 15 (quinze) pontos de Experiência Profissional, somando assim 15 (quinze)

pontos na nota geral. / A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos
de nível superior (Capítulo 9, item 9.8).

34060 1143450 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Títulos e o 15 (quinze) pontos de Experiência Profissional, somando assim 15 (quinze)

pontos na nota geral. / A avaliação de títulos de residência, especialização, mestrado e/ou doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos
de nível superior (Capítulo 9, item 9.8).

34061 1146169 DEFERIDO -

34063 1146266 DEFERIDO -
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34064 1141844 DEFERIDO -

34065 1148351 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Experiência Profissional e o 21 (vinte e um) pontos de Títulos, somando assim 71
(setenta e um) pontos na nota geral. / O certificado de conclusão de curso deverá conter dados nítidos, legíveis e completos a respeito do tema

do curso, da sua carga horária, do período de realização do curso e da instituição provedora do treinamento (Capítulo 9B, item a).

34067 1143170 DEFERIDO -

34068 1149886 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 50 (cinquenta) pontos no quesito Experiência Profissional e o 0 (zero) pontos de Títulos, somando assim 50
(cinquenta) pontos na nota geral.

34069 1157526 DEFERIDO -

34070 1157526 DEFERIDO -

34071 1148338 DEFERIDO -

34072 1165834 DEFERIDO -

34073 1163896 DEFERIDO -

34074 1149246 INDEFERIDO

O candidato (a) apresentou 0 pontos no quesito Experiência Profissional e o 0 pontos de Títulos, somando assim 0 pontos na nota geral, sendo
classificado (a) como eliminado (a). / A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o (a) candidato (a) possui

experiência para a função e cargo ao qual concorre (Capítulo 8, item 8.3.c). / A avaliação de cursos de extensão e aperfeiçoamento será
aplicável exclusivamente aos cargos de nível médio e técnico (Capítulo 9, item 9.9). / Para a avaliação de cursos de curta duração específicos

para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo 9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e
o respectivo cargo.

34075 1153958 DEFERIDO -

34076 1142055 INDEFERIDO
O candidato (a) apresentou 0 pontos no quesito Experiência Profissional e o 50 pontos de Títulos, somando assim 50 pontos na nota geral. / Os

documentos que comprovem a experiência profissional deverão conter, explicitamente, o início e o fim do tempo de serviço profissional
(Capítulo 10, item 10.4).

34080 1157641 DEFERIDO -

34081 1145129 DEFERIDO -

34082 1153430 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 0 pontos no quesito Experiência Profissional e o 0 pontos de Títulos, somando assim 0 pontos na nota geral, sendo
classificado (a) como eliminado (a). / O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.

34083 1161765 INDEFERIDO O candidato (a) apresentou 0 (zero) pontos no quesito Experiência Profissional e o 19 (Dezenove) pontos de Títulos, somando assim 19
(Dezenove) pontos na nota geral.

34084 1147022 DEFERIDO -

34085 1143406 INDEFERIDO O candidato não apresentou documentação passível de pontuação.
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34086 1157648 DEFERIDO -

34087 1156099 DEFERIDO -

34088 1142406 DEFERIDO -

34089 1146476 DEFERIDO -

34091 1149581 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 8, item 8.2.)

34092 1156255 DEFERIDO -

34093 1155334 DEFERIDO -

34094 1148955 DEFERIDO -

34095 1164775 DEFERIDO -

34096 1156433 DEFERIDO -

34097 1149698 DEFERIDO -

34098 1161614 DEFERIDO -

34099 1149900 DEFERIDO -

34100 1146270 DEFERIDO -

34102 1141792 DEFERIDO -

34103 1157881 DEFERIDO -

34104 1146382 DEFERIDO -

34105 1147905 DEFERIDO -

34106 1157881 DEFERIDO -

34107 1147228 INDEFERIDO

A pontuação final na seleção simplificada será de até 100 (cem) pontos para todos os cargos. (Capítulo 8, item 8.1 c.). / A pontuação máxima
da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item 10.3).A

pontuação máxima no critério na avaliação de cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) e função,
independentemente de quantos títulos venha a apresentar (Capítulo 9B, item b).

34108 1141800 INDEFERIDO

Serão aceitos exclusivamente os certificados de áreas (cursos de extensão/aperfeiçoamento) diretamente relacionadas com o exercício
cotidiano da função (Capítulo 9.B, item "f"). Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito
de pontuação (Capítulo 10, item 10.8. A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos

por candidato (a) / função (Capítulo 10, item 10.3).
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34109 1141800 INDEFERIDO

Serão aceitos exclusivamente os certificados de áreas (cursos de extensão/aperfeiçoamento) diretamente relacionadas com o exercício
cotidiano da função (Capítulo 9.B, item "f"). Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito
de pontuação (Capítulo 10, item 10.8. A pontuação máxima da avaliação do critério de experiência profissional será de 50 (cinquenta) pontos

por candidato (a) / função (Capítulo 10, item 10.3).

34110 1145847 DEFERIDO -

34111 1154811 INDEFERIDO A documentação enviada não pertence ao (a) candidato (a).

34112 1154643 DEFERIDO -

34113 1154643 DEFERIDO -

34114 1157834 DEFERIDO -

34115 1149004 DEFERIDO -

34116 1157366 DEFERIDO -

34117 1161682 DEFERIDO -

34118 1147517 INDEFERIDO
Os documentos que comprovem a experiência profissional deverão conter, explicitamente, o início e o fim do tempo de serviço profissional

(Capítulo 10, item 10.4). / A comprovação de experiência profissional deverá demonstrar claramente que o (a) candidato (a) possui experiência
para a função e cargo ao qual concorre (Capítulo 8, item 8.3.c).

34119 1152575 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível de pontuação.

34120 1144857 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 8, item 8.2.)

34121 1159104 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação de curso de curta duração passível de pontuação.

34125 1148867 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 8, item 8.2.)

34126 1146029 DEFERIDO -

34127 1147806 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação de curso de extensão/ aperfeiçoamento passível de pontuação.

34128 1144379 DEFERIDO -

34129 1153413 INDEFERIDO Os documentos enviados pelo (a) candidato (a) foram devidamente pontuados.

34130 1142915 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período
de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

34131 1161150 DEFERIDO -
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34132 1148265 INDEFERIDO
A avaliação de cursos de extensão e aperfeiçoamento será aplicável exclusivamente aos cargos de nível médio e técnico (Capítulo 9, item 9.9).

/ Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo
9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

34133 1148265 INDEFERIDO
A avaliação de cursos de extensão e aperfeiçoamento será aplicável exclusivamente aos cargos de nível médio e técnico (Capítulo 9, item 9.9).

/ Para a avaliação de cursos de curta duração específicos para o cargo, serão considerados exclusivamente os cursos definidos no capítulo
9.C., item “a” do edital, respeitada a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

34134 1145644 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 8, item 8.2.)

34136 1144413 DEFERIDO -

34137 1141772 DEFERIDO -

34138 1141772 DEFERIDO -

34139 1141772 DEFERIDO -

34141 1145281 DEFERIDO -

34142 1149296 DEFERIDO -

34143 1149215 DEFERIDO -

34145 1144970 INDEFERIDO O (a) candidato (a) não apresentou documentação passível de pontuação.

34146 1145991 INDEFERIDO Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período
de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

34148 1156737 DEFERIDO -

34149 1157755 DEFERIDO -

34150 1155839 INDEFERIDO

A pontuação máxima no critério na avaliação de cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) e
função, independentemente de quantos títulos venha a apresentar (Capítulo 9B, item b). / Só serão pontuadas experiências profissionais

(Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período de 6 (seis) meses completos na área do cargo
pretendido (Capítulo 10, item 10.6).

34151 1151235 DEFERIDO -

34152 1143065 INDEFERIDO
Só serão pontuadas experiências profissionais (Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão de tempo de serviço) de no mínimo período

de 6 (seis) meses completos na área do cargo pretendido (Capítulo 10, item 10.6). / A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo 9, item 9.8).

34153 1145050 DEFERIDO -
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34158 1150484 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 8, item 8.2.)

34159 1143585 DEFERIDO -

43679 1158038 DEFERIDO -


