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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA (PE)

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - RESULTADO DA
SELEÇÃO

INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. EXP.P. NASC. JUR. MOTIVO DE NÃO PONTUAR

1208519 JOÃO DE DEUS FERREIRA DE
FIGUEIRÊDO 1º 53 SIM 3 50 28/12/1961 -

A pontuação máxima da avaliação do critério de
experiência profissional será de 50 (cinquenta)

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

1206678 JOHN WAYNE NASCIMENTO DE
BRITO LUCENA 2º 50 - 0 50 16/09/1980 -

Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de
experiência profissional de áreas diretamente e

claramente relacionadas com a função (Capítulo 10,
item 10.5). A pontuação máxima da avaliação do

critério de experiência profissional será de 50
(cinquenta) pontos por candidato (a) / função

(Capítulo 10, item 10.3).

1206829 CINTHIA RAFAELLY CAMPOS DE
FRANÇA FERREIRA 3º 50 - 0 50 02/11/1989 -

A pontuação máxima da avaliação do critério de
experiência profissional será de 50 (cinquenta)

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

1207178 ROSANA ESTÁCIO DA SILVA 4º 33 - 3 30 21/04/1991 SIM

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).

1192785 RÔMULO BASILHO LISBOA JÚNIOR 5º 23 - 3 20 13/11/1998 -

A avaliação de cursos de extensão e aperfeiçoamento
será aplicável exclusivamente para funções de nível
fundamental, nível médio e técnico (Capítulo 9, item

9.9). / 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).
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1197049 AISLAN FELIPE SOUZA 6º 10 - 0 10 01/06/1981 -

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).

1201807 GISLAYNE CRISTINA QUIXABEIRA
RODRIGUES 7º 6 - 6 0 19/03/1988 - -

1192642 SEBASTIÃO SÉRGIO DE
VASCONCELOS VASCONCELOS 8º 3 - 3 0 15/08/1978 SIM

Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”,
“Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de

pontuação (Capítulo 10, item 10.8). A avaliação de
cursos de extensão e aperfeiçoamento será aplicável
exclusivamente para funções de nível fundamental,

nível médio e técnico (Capítulo 9, item 9.9).

1192893 JOÃO PAULO CICERO DE ARANDAS 9º 3 - 3 0 06/06/1996 -

Para os cargos de professores II, a experiência
profissional deve conter explicitamente que o/a

candidato (a) lecionou na disciplina a qual concorre. A
comprovação de experiência profissional deverá

demonstrar claramente que o (a) candidato (a) possui
experiência para a função e cargo ao qual concorre.
Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de

experiência profissional de áreas diretamente e
claramente relacionadas com a função. (Capítulo 8,
item 8.3.c e Capítulo 10, item 10.5). / 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 10.13).

1201856 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA - ELIM 0 - 0 0 05/01/1984 -

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). 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 10.13)./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).
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1189549 TADIANA SANTOS DE MELO SILVA - ELIM 0 - 0 0 21/09/1985 SIM

Para os cargos de professores II, a experiência
profissional deve conter explicitamente que o/a

candidato (a) lecionou na disciplina a qual concorre. A
comprovação de experiência profissional deverá

demonstrar claramente que o (a) candidato (a) possui
experiência para a função e cargo ao qual concorre.
Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de

experiência profissional de áreas diretamente e
claramente relacionadas com a função. (Capítulo 8,
item 8.3.c e Capítulo 10, item 10.5). / 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 10.13).

1208459 FILIPE MENEZES SILVA - ELIM 0 - 0 0 12/07/1990 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação (Capítulo 8.1, item d)./A avaliação de

cursos de extensão e aperfeiçoamento será aplicável
exclusivamente para funções de nível fundamental,

nível médio e técnico (Capítulo 9, item 9.9).

1206857 RAÍ MATHEUS DE CARVALHO VIANA - ELIM 0 - 0 0 28/08/2000 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

Coluna Legenda
INSC Número de inscrição

NOME Nome do (a) candidato (a)
CLASS Cassificação

OBS Observações
GERAL Nota geral
60 A. Candidato (a) com idade maior que 60 anos

C. ESP Pontuação em conhecimentos específicos
C. GER. Pontuação em conhecimentos gerais
NASC. Data de nascimento
JUR. Já exerceu função de jurado
PCD Pessoa com deficiência

Dado Quantidade
CANDIDATOS (AS) 13
ELIMINADOS (AS) 4


