
 
 
 
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS 
 

Candidato Resultado Parecer 

Maria Sônia Santos Pereira Deferido  

Raquel Maria de Santana Deferido  

Cássia Mendes da Silva 
Monteiro 

Indeferido 

A declaração de experiência profissional 
apresentada pela candidata não comprova 
experiência na função pretendida, conforme Anexo 1 
do Edital nº 001/2022. 
 
A declaração apresentada refere-se à experiência 
voluntária na Creche e demais declarações referem-
se a experiências em Instituições não escolares. 
 
Conforme os itens 5.1 e 5.2 do Edital, só serão 
considerados os documentos entregues no ato da 
inscrição da seleção pública. 

Samara Cherry de Melo 
Pimentel 

Indeferido 

A declaração de experiência profissional 
apresentada pela candidata não comprova 
experiência na função pretendida, conforme Anexo 1 
do Edital nº 001/2022. 
 
A declaração apresentada, refere-se a experiência 
em Educação infantil e Anos iniciais do Ensino 
fundamental.   

Adeilda Matilde Barbosa  Indeferido Embora possa constar no canhoto a vaga pretendida 
pelo candidato, o documento tomado como 
referência para a triagem preliminar e para avaliação 
da banca examinadora é a Ficha de Inscrição. E na 
ficha de inscrição do candidato não foi mencionada 
a “Vaga Pretendida”. 
Observando o que está posto nos subitens 4.3.1 e 
4.4 do item 4 do EDITAL Nº 001/2022 (Seleção 
Pública Simplificada para Contratações 
Temporárias): 
 
4. DA INSCRIÇÃO  
 
4.3.1 No ato da inscrição, o candidato deverá ainda, 
apresentar a Ficha de Inscrição disponibilizada no 
Anexo IV do presente edital, completamente 
preenchida, onde deverá constar seus dados de 
identificação, inclusive telefone e e-mail, função 
pretendida e informações curriculares.  
 
4.4 A inscrição do candidato indica conhecimento 
prévio e aceitação tácita das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento.  
 
Consideramos que está explícita a necessidade do 
preenchimento integral da Ficha de Inscrição, 
inclusive no que tange à menção da “função 
pretendida”, não podendo o candidato alegar 
desconhecimento dessa informação. Nesses termos, 
INDEFERIMOS a vossa solicitação.  

Adriana Pinto dos Santos Indeferido 

Ana Clécia Mendes da Silva Indeferido 

Bruno Antão do Nascimento 
Celestino 

Indeferido 

Elisete Maria de França Cruz Indeferido 

Elizabette Rozalia Felipe Nery Indeferido 

Hosana Maria da Silva Santos Indeferido 

Izabel Maria da Conceição 
Pereira 

Indeferido 

Jaciel José Cardoso Indeferido 

Jadson Severino do Nascimento Indeferido 

Severina Josefa de Santana Indeferido 

 


