
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300808 - ELIZABETH MENESES 

CARGO 03-Professor – Licenciatura Plena em Pedagogia 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA PROVA OBJETIVA 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/01/2022 12:58 

DESCRIÇÃO FATOS Bom dia! Gostaria que vocês revissem a respeito da minha pós - graduação, 
pois fiz de acordo com o edital autentiquei entreguei no dia da prova assinei 
a lista de entrega do documento, porém não foi contado os dois pontos. 
Peço que reveja e desde já agradeço à compreensão.  

FUNDAMENTAÇÃO Conte os dois pontos da minha pôs - graduação.  

PEDIDO O objetivo é que meus direitos sejam cumpridos de acordo com as normas 
do edital.  

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300808/0afa1980f159c5a90c24cb
0602eabd6e.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Improcedente: A candidata apresentou título de graduação, não 
sendo atribuída pontuação, conforme item 5.3.9, do Edital Normativo, par 
comprovação do título.  

ANEXO Sem anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300748 - PATRICIA RODRIGUES 

CARGO 03-Professor – Licenciatura Plena em Pedagogia 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA PROVA OBJETIVA 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/01/2022 13:08 

DESCRIÇÃO FATOS Estou entrando com o recurso, pois meu nome completo na inscrição esta 
diferente do nome completo no certificado. O nome que esta na inscrição é 
Patrícia Rodrigues e no certificado é Patrícia Maria Ferreira Rodrigues. 

FUNDAMENTAÇÃO Acredito que a comissão examinadora não tenha contabilizado a pontuação 
do titulo pelo motivo do nome do candidato estar diferente do nome que esta 
no certificado. 

PEDIDO No momento do preenchimento dos dados pessoais para a inscrição o nome 
da candidata ficou incorreto.  

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300748/f10f4e6e10e6cceb1f404242
79d4bbc5.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Improcedente: A candidata não anexou documentos pessoais, 
conforme item 5.3.2, do Edital Normativo. “5.3.2. O candidato deverá 
encaminhar uma cópia autenticada em cartório de cada título 
acompanhado dos documentos pessoais (CPF e RG)”. 

ANEXO Sem anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300657 - ANA CLÁUDIA DE SOUZA 

CARGO 05-Professor – Licenciatura Plena em Língua Portuguesa/Inglês  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA PROVA OBJETIVA 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/01/2022 19:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não contagem de pontos de pós graduação especifica na área. 

FUNDAMENTAÇÃO Ausência de pontos especifica na área de Língua Portuguesa e Literatura. 

PEDIDO Ao observar a contagem de pontos enviado pela Prefeitura Municipal de 
Jaciara, verifiquei que minha Pós Graduação em Língua Portuguesa e 
Literatura não havia sido validado. Gostaria de uma justificativa pelo 
ocorrido. 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300657/4cd400fac9963b243a218
e97a2a323cf.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Improcedente: A candidata não anexou documentos pessoais, 
conforme item 5.3.2, do Edital Normativo. “5.3.2. O candidato deverá 
encaminhar uma cópia autenticada em cartório de cada título 
acompanhado dos documentos pessoais (CPF e RG)”. 

ANEXO Sem anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300839 - DAVID FRANKLIN CAIXETA TAVARES DA SILVA 

CARGO 05-Professor – Licenciatura Plena em Língua Portuguesa/Inglês  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA PROVA OBJETIVA 

PROVA Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/01/2022 17:04 

DESCRIÇÃO FATOS Erro na lista de classificados. Candidato a Letras-Português-Inglês, mas o 
nome saiu na lista de Matemática. 

FUNDAMENTAÇÃO Na lista de classificação provisória da prova objetiva o meu nome foi 
colocado equivocadamente na lista dos candidatos de licenciatura em 
matemática. Contudo eu me inscrevi para a vaga de professor de 
Letras-Português/Inglês e realizei a prova da área escolhida na inscrição. 
Solicito que corrijam a classificação, realocando o meu nome entre os 
classificados de Letras-Português/Inglês. 

PEDIDO Solicito que tirem meu nome da lista de classificados de licenciatura em 
matemática e coloque entre os candidatos de Letras-Português/Inglês, uma 
vez que foi para essa área que realizei o seletivo. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procedente: Foi alterado o cargo do candidato conforme sua 
inscrição deferida. 

ANEXO Sem anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300585 - LUCILENE OLEINICZAK PEREIRA GOMES 

CARGO 05-Professor – Licenciatura Plena em Língua Portuguesa/Inglês  

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA PROVA OBJETIVA 

PROVA Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/01/2022 12:13 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito que seja incluído em minha nota final os pontos referente a minha 
pós-graduação, a qual não foi apresentada no dia específico  em virtude 
de ser informada por membros da comissão que devido não ser específica 
na área de português/Inglês não teria validade. Ciente que tal pós 
graduação foi validada em outras áreas, para que seja respeitado o 
princípio da isonomia, evitando tratamento diferente em situação 
semelhantes.  

FUNDAMENTAÇÃO Soma da pós-graduação ao resultado final. 

PEDIDO Soma da pós-graduação ao resultado final, recontagem de pontos. 

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300585/fff42aa20e1b95e942ac9
d46f35c372a.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso improcedente: A candidata não apresentou nenhum título para 
análise, ficando impossível qualquer atribuição de pontos. 

ANEXO Sem anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 000025 - PAULO RICARDO MIRANDA 

CARGO 13-Técnico Administrativo Educacional (Informática) 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA PROVA OBJETIVA 

PROVA Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 18/01/2022 08:20 

DESCRIÇÃO FATOS Reavaliação do gabarito de prova, em minha correção acertei 03 alternativas 
da prova de matemática e minha pontuação constava somente que eu tinha 
acertado 10 questões. 

FUNDAMENTAÇÃO Fiz a correção do meu gabarito e constatei que acertei 03 questões de 
matemática e queria a reavaliação do meu gabarito. 

PEDIDO Reavaliação do gabarito de matemática. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Improcedente: O candidato obteve como desempenho: 4 acertos em 
Português x 5 pontos cada questão = 20 pontos; 2 acertos em Matemática x 5 
pontos cada questão = 10 pontos; 5 acertos em Específica x 5 pontos cada 
questão = 25 pontos; Totalizando 55 pontos. O candidato poderá retirar cópia 
do seu cartão resposta junto a Secretaria Municipal de Educação. 

ANEXO Sem anexo 
 
 


