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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PAUDALHO

RECURSOS HUMANOS
RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAUDALHO - EDITAL 001-2021

AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 001
Requerido em: 01/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Francisco de Souza Silva
CPF: 590.910.104-87
Cargo: Educador social
Recurso/alegações: Não entregou no envelope de inscrição a
cópia de RG e CPF.
RESULTADO FINAL – INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) – 25
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) – 15
Experiência no cargo que concorre – 0
Total – 60
Situação: INDEFERIDO
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Embora o recurso tenha sido
impetrado em formulário da Seleção Pública para a Secretaria
de Educação do Paudalho e não pertencente ao modelo
oferecido no Edital 001/2021 - SEDAS, a comissão analisou o
pedido e definiu que a justificativa do candidato, que não
colocou as cópias no envelope “por esquecimento” (SIC) não
justifica a aceitação das mesmas na data de hoje, que motivaria
uma análise documental posterior ao período de avaliação e
classificação. Ademais, de acordo com o Edital, no Item 4
(quatro) – Requisitos da inscrição, VIII Anexar cópias dos
documentos e no Item 6 (seis) – Da desclassificação, recursos,
critérios de desempate e homologação – 6.7 Não será aceito
nenhum documento quando da interposição de recurso.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 002
Requerido em: 01/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Everton Santana Romão de Andrade
CPF: 039.915.134-63
Cargo: Assistente Social
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Recurso/alegações: Solicita revisão da nota, de acordo com
comprovação de experiência profissional abaixo descriminada
e revisada.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 15
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 20
Nota – 50
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Reaberto o envelope e
reavaliadas as comprovações, segue detalhamento da análise, a
seguir:
- Curso de graduação – Diploma que especifica data de
conclusão em 08/09/2014 à 15 pontos
- Experiência em cargo que concorre – Apresentação de
Declaração Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, atesta que o
candidato exerceu o cargo/função como Assistente Social no
período de 02/01/2015 à 31/12/2017 (3 anos) à 15 pontos
- Experiência em Projetos Sociais no cargo em que concorre –
A declaração da Associação Programa um Milhão de Cisternas
para o Semiárido - AP1MC, atesta que o candidato exerceu o
cargo/função como Assistente Social no período de 01/11/2014
à 31/03/20 (pontuação máxima) à 20 pontos
- Certificado /Declaração de conclusão de Curso PósGraduação/lato sensu/Especialização em Direito Social e
Políticas públicas à Área diversa. Consenso por unanimidade
que a área de Direitos sociais e Políticas públicas seja área
diversa da área a qual o candidato concorre (Assistente Social –
SUAS), com atribuições descritas no Anexo III do Edital
001/2021, específicas ao atendimento direto ao usuário,
confirmou-se o posicionamento desta Comissão, após pesquisa
realizada no site da Faculdade FAFIRE – Entidade de ensino
emitente do referido certificado, a qual RATIFICA que este
curso pertence à grade de Administração e Gestão (em anexo).
Fonte do anexo:
https://static1.leiaja.com/sites/default/files/anexos/2015/03/16/edital_pos_2015.pdf
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 003
Requerido em: 01/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Antônio Bruno Cariri do Couto Filho
CPF: 055.127.254-67
Cargo: Advogado
Recurso/alegações: Solicita reavaliação curricular, de títulos e
de experiências profissionais.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 0
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Experiência no cargo que concorre – 0
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 0
Nota – 15
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Reaberto o envelope e
reavaliadas as comprovações, segue detalhamento da análise, a
seguir:
PONTUA
- Certificado de graduação concluído na área correlata à 15
pontos
NÃO PONTUA
- Certificado de pós-graduação/lato sensu/especialização na
área que concorre – O certificado apresentado é em Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho – não caracteriza
especialização referente à especialidade que concorre (Sistema
Único de Assistência Social – SUAS) à Não aceito
- Experiência em Projetos Sociais - O candidato apresentou
uma declaração da Secretaria Executiva de Gestão, onde o
mesmo foi aprovado no processo de seleção simplificada,
portaria conjunta SAD/SCJ Nº 009/2014, com contratação em
01/11/2017 pela SDSCJ e solicitada a rescisão a partir de
31/05/2015, conforme publicação em DOE de 06/06/2018.
Comprovando tempo de experiência de 06 (seis) meses à
Conforme edital só pontua a partir de 01 (um) ano
- Experiência profissional – O candidato apresentou declaração
da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, onde o mesmo foi
aprovado na Seleção Pública Simplificada, portaria SAD/SJDH
Nº 78 de 27 de junho de 2016, com exercício profissional de 03
de junho de 2016 até 31 de outubro de 2017, exercendo suas
atividades no PATRONATO PENITENCIÁRIO DE
PERNAMBUCO, que de acordo com a Lei Nº 14.522, Art. 1
de 7 de dezembro de 2011, o órgão da execução penal é
inserido no Plano Estadual de Segurança Pública “Pacto pela
vida”. Desta forma, a experiência nesta instituição não
caracteriza experiência em projetos sociais descritos no Edital
001/2021, Anexo VI, específicos da área de atuação na Política
Nacional de Assistência Social e SUAS, sendo a área de
Assistência Social diversa da Política de Segurança Pública,
onde as atribuições específicas do cargo/função previstas no
Anexo II do Edital 001/2021 e seus respectivos projetos sociais
divergem de finalidade e atuação do cargo que concorre. à Não
pontua
- Quanto à declaração de experiência referente à Prefeitura de
São Vicente Ferrer, o referido documento NÃO ESTÁ com
carimbo e matrícula do Secretário de Governo, Sr. Jadiel Lopes
de Albuquerque, necessários à comprovação de assinatura de
documento que represente órgão público. à Não pontua
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 004
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Sthafhane Nunes de Albuquerque
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CPF: 140.803.954-00
Cargo: Visitador do PCF – Programa Criança Feliz
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação e apresenta
qualidades pessoais subjetivas.
Situação: INDEFERIDO
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Os requisitos subjetivos
apresentados não são passíveis de pontuação prevista no Edital
001/2021.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 005
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Tamiris Mariana Delfino
CPF: 109.874.774-71
Cargo: Digitador PBF/Cadùnico
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação sob
alegação pessoal subjetiva.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Os requisitos subjetivos
apresentados não são passíveis de pontuação prevista no Edital
001/2021.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 006
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Joyce Maria Soares da Silva
CPF: 112.447.584-26
Cargo: Atendente
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação sob
alegação pessoal subjetiva.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Os requisitos subjetivos
apresentados não são passíveis de pontuação prevista no Edital
001/2021.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 007
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Kryslâne Maria da Silva Mariano
CPF: 122.889.054-41
Cargo: Atendente
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação sob
alegação pessoal subjetiva.
Situação: INDEFERIDO
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Os requisitos subjetivos
apresentados não são passíveis de pontuação prevista no Edital
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001/2021.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 008
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Mychelson Santana da Silva Santos
CPF: 059.866.854-89
Cargo: Psicólogo(a)
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação sob
alegação de que seu nome não consta nos resultados
preliminares já divulgados e solicita acesso à sua colocação.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de graduação no cargo que concorre –
Experiência no cargo que concorre – 15
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre –
Nota – 30
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A classificação já divulgada
foi a listagem dos primeiros colocados e classificados nesta
Seleção Simplificada, de acordo com o número de vagas
oferecido no Edital 001/2021. A lista de classificação destinada
às vagas reserva encontrar-se-á na página da Prefeitura
Municipal de Paudalho, a qual estará detalhada por ordem
classificatória e discriminará os critérios de pontuação de cada
candidato(a).
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 009
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Elaine Marcolino Bezerra
CPF: 111.073.944-30
Cargo: Orientador/Educador social
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação sob
alegação de dúvidas em sua colocação”.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) – 25
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) – 15
Experiência no cargo que concorre – 40
Total – 100
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A classificação já divulgada
foi a listagem dos primeiros colocados e classificados nesta
Seleção Simplificada, de acordo com o número de vagas
oferecido no Edital 001/2021. A lista de classificação destinada
às vagas reserva encontra-se na página da Prefeitura Municipal
de Paudalho, a qual está detalhada por ordem classificatória e
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discrimina os critérios de pontuação de cada candidato(a). Os
critérios de desempate foram seguidos de acordo com o Edital
001/2021.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 010
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Francineles Maria Ferreira
CPF: 078.352.844-21
Cargo: Orientador/Educador(a) social
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação e alega
avaliação da graduação que está cursando – Serviço Social.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 20
Certificado de conclusão no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 0
Total – 20
AVALIAÇÃO DO RECURSO – De acordo com o Edital
001/2021, o cargo a que concorre solicita grau de escolaridade
em ensino médio e neste critério pontuou em 20 pontos.
Observar que a pontuação no item ora descrito foi considerada
e pontuada. A Comissão acrescenta que cursos superiores não
são exigidos no cargo a que concorre, e se assim o fosse, só
pontuaria com a apresentação do certificado de conclusão do
mesmo.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 011
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Renata Fernanda da Paz
CPF: 113.610.194-25
Cargo: Atendente
Recurso/alegações: Solicita classificação sem apresentação de
justificativa ou alegação.
Situação: INDEFERIDO
AVALIAÇÃO DO RECURSO
Motivo – A solicitação apresentada não especifica qual o tipo
de dúvida ou alegação existente, para que possa ser respondida.
A classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontra-se na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual está
detalhada por ordem classificatória e discrimina os critérios de
pontuação de cada candidato(a).
Ã
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AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 012
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Maria de Fátima dos Santos Pena
CPF: 845.958.844-00
Cargo: Psicólogo(a)
Recurso/alegações: Solicita lista classificatória.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 15
Nota – 30
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A classificação já divulgada
foi a listagem dos primeiros colocados e classificados nesta
Seleção Simplificada, de acordo com o número de vagas
oferecido no Edital 001/2021. A lista de classificação destinada
às vagas reserva encontrar-se-á na página da Prefeitura
Municipal de Paudalho, a qual estará detalhada por ordem
classificatória e discriminará os critérios de pontuação de cada
candidato(a).
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 013
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Joás Jeckson dos Santos
CPF: 064.029.754-43
Cargo: Motorista Categoria B
Recurso/alegações: Solicita revisão da classificação e relata
outra inscrição realizada para Oficineiro de Dança, não
especificando qual a dúvida e sobre qual o tipo de inscrição
que deseja saber a classificação. Menciona experiência na área
de educação.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Experiência profissional na área referente à especialidade que
concorre – 0
Nota – 0
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A classificação já divulgada
foi a listagem dos primeiros colocados e classificados nesta
Seleção Simplificada, de acordo com o número de vagas
oferecido no Edital 001/2021. A lista de classificação destinada
às vagas reserva encontra r-se-á na página da Prefeitura
Municipal de Paudalho, a qual estará detalhada por ordem
classificatória e discriminará os critérios de pontuação de cada
candidato(a).
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Quanto à experiência – De acordo com o Edital 001/2021, só
serão aceitas para pontuação as comprovações de experiência
na área pertencentes ao cargo que concorre e devidamente
apresentadas para avaliação.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 014
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Flaviana de Xano Silva
CPF: 059.979.144-61
Cargo: Atendente
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação sem
apresentação de justificativa ou alegação.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
AVALIAÇÃO DO RECURSO - A solicitação apresentada não
especifica qual o tipo de dúvida ou alegação existente, para que
possa ser respondida.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 015
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Lucia Rosa Santos
CPF: 048.140.095-85
Cargo: Atendente
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação sem
apresentação de justificativa ou alegação.
Situação: INDEFERIDO – NOTA CONFIRMADA
INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A solicitação apresentada não
especifica qual o tipo de dúvida ou alegação existente quanto à
colocação ou motivo do recurso, no entanto, a inscrição não foi
homologada por falta de documentação exigida no Edital
001/2021 no sub item 4.1.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 016
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Jaiane Gonçalves dos Santos
CPF: 153.186.574-78
Cargo: Atendente
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação sem
apresentação de justificativa ou alegação, apenas solicitando
contato pessoal para complemento de informações.
Situação: INDEFERIDO
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A solicitação apresentada não
especifica qual o tipo de dúvida ou alegação existente, para que
possa ser respondida e apenas solicita de contato pessoal para
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7BF93FB4/03AGdBq240xNUqVRF1MD9zyX39jUAnGhA51syxowIcqESdHvKMm39DZ3saiOsiocf9HoiVEbYUi9SkPvwEKa4lODOW9VgUSNwZ_Pd5rMPu0…
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complemento de informações. Este tipo de Seleção não
preconiza etapa de entrevista e nem existe esta etapa prevista
em nenhum item do Edital 001/2021.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 017
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Maria Rejane da Conceição Lima
CPF: 103.825.474-46
Cargo: Orientador(a)/Educador Social
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) – 0
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Total –
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A classificação já divulgada
foi a listagem dos primeiros colocados e classificados nesta
Seleção Simplificada, de acordo com o número de vagas
oferecido no Edital 001/2021. A lista de classificação destinada
às vagas reserva encontrar-se-á na página da Prefeitura
Municipal de Paudalho, a qual estará detalhada por ordem
classificatória e discriminará os critérios de pontuação de cada
candidato(a). A classificação da candidata foi revisada
conforme solicitação, sendo ratificada nota e classificação.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 018
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Kalyane Maria da Silva
CPF: 122.889.304 - 70
Cargo: Digitador(a)/PBF CadÚnico
Recurso/alegações: Não solicita revisão, apenas menciona ser
candidata ao seu primeiro emprego.
Situação: INDEFERIDO
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A solicitação apresentada não
especifica qual o tipo de dúvida ou alegação existente quanto à
colocação.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 019
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Aline Coutinho Lisbôa
CPF: 073.005.004 - 12
Cargo: Advogado(a)
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Recurso/alegações: Solicita divulgação da listagem e revisão
de pontuação.
Situação: INDEFERIDO – NOTA CONFIRMADA
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 5
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 0
Nota – 20
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Quanto à solicitação da lista
final, a comissão informa que a classificação já divulgada foi a
listagem dos primeiros colocados e classificados nesta Seleção
Simplificada, de acordo com o número de vagas oferecido no
Edital 001/2021. A lista de classificação destinada às vagas
reserva encontrar-se-á na página da Prefeitura Municipal de
Paudalho, a qual estará detalhada por ordem classificatória e
discriminará os critérios de pontuação de cada candidato(a). A
classificação da candidata foi revisada conforme solicitação,
sendo ratificada nota e classificação, conforme avaliação, a
seguir:
- Certificado de graduação à 15 pontos
- Declaração de experiência na área à 15 pontos
- Declaração de experiência no cargo que concorre (15 meses)
à 05 pontos
Documentos apresentados não pontuados:
- Termo de compromisso de estágio na unidade concedente
Advocacia Renato Pinheiro. EPP – CNPJ: 12.585.600/001-48;
Certificado de Conclusão do Programa de Estágio universitário
de Direito do Ministério Público do Estado de Pernambuco
(PEUD-MPPE); participação como palestrante do evento do
Programa de Pós-graduação da UNINABUCO em Parceria
com a OAB-ESA; Declaração de vínculo na condição de
matriculado no cursos de especialização em Direito Penal e
Processo Penal, no Centro Universitário Maurício de Nassau;
Certificado de participação do curso Defesa Penal na Prática,
promovido pela ESA/PE; Certificado de curso de Ciências
Crisminais – IBCCRIM e Instituto AVON, os quais NÃO
PONTUAM, de acordo com Edital 001/2021, Anexo VI.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 020
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Jaqueline da Silva Mota
CPF: 045.125.784-71
Cargo: Digitador PBF/Cadùnico
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação sob
alegação pessoal subjetiva.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7BF93FB4/03AGdBq240xNUqVRF1MD9zyX39jUAnGhA51syxowIcqESdHvKMm39DZ3saiOsiocf9HoiVEbYUi9SkPvwEKa4lODOW9VgUSNwZ_Pd5rMPu…
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Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) – 25
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) – 15
Experiência no cargo que concorre –
Total - 60
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A comissão informa que a
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontrar-se-á na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual estará
detalhada por ordem classificatória e discriminará os critérios
de pontuação de cada candidato(a).
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 021
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Jamille Thadeia Menezes Silva
Alves
CPF: 074.156.344-46
Cargo: Advogado(a)
Recurso/alegações: Solicita divulgação da listagem e revisão
de pontuação.
Situação: INDEFERIDO – NOTA CONFIRMADA
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de Especialização no cargo que concorre – 10
Experiência no cargo que concorre –
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre –
Nota –
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Quanto à solicitação da lista
final, a comissão informa que a classificação já divulgada foi a
listagem dos primeiros colocados e classificados nesta Seleção
Simplificada, de acordo com o número de vagas oferecido no
Edital 001/2021. A lista de classificação destinada às vagas
reserva encontra-se-á na página da Prefeitura Municipal de
Paudalho, a qual estará detalhada por ordem classificatória e
discriminará os critérios de pontuação de cada candidato(a). A
classificação da candidata foi revisada conforme solicitação,
sendo ratificada nota e classificação, conforme avaliação, a
seguir:
- Certificado de graduação à 15 pontos
- Certificado de curso de Especialização- lato sensu- em área
correlata à 10 pontos
Documentos apresentados não pontuados:
- Declarações de experiência em: Agência Nacional de
Aviação; Relação de Consumo; Ação de Execução Fiscal;
Ação de indenização/dano material/moral; Ação penal;
Mandado de seguraçã; Ação trabalhistas, que NÃO
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7BF93FB4/03AGdBq240xNUqVRF1MD9zyX39jUAnGhA51syxowIcqESdHvKMm39DZ3saiOsiocf9HoiVEbYUi9SkPvwEKa4lODOW9VgUSNwZ_Pd5rMPu…
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PONTUAM, de acordo com o Edital 001/2021, Anexo VI, por
não caracterizarem áreas correlatas ao Sistema único de
Assistência Social – SUAS.
- Comprovação de Especialização em: Processo Civil, que
NÃO PONTUAM, de acordo com o Edital 001/2021, Anexo
VI, por não caracterizarem áreas correlatas ao Sistema único de
Assistência Social – SUAS.
- Ainda de acordo com o Edital 001/2021, Anexo VI, Não esta
prevista pontuação para: Estágios e capacitações para este
cargo/função.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 022
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): José Rinaldo Domingos de Melo
CPF: 025.062.494-00
Cargo: Advogado
Recurso/alegações: Solicita divulgação da listagem e revisão
de pontuação.
Situação: INDEFERIDO – NOTA CONFIRMADA
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 35
Experiência no cargo que concorre –
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre –
Total – 50
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Quanto à solicitação da lista
final, a comissão informa que a classificação já divulgada foi a
listagem dos primeiros colocados e classificados nesta Seleção
Simplificada, de acordo com o número de vagas oferecido no
Edital 001/2021. A lista de classificação destinada às vagas
reserva encontra-se na página da Prefeitura Municipal de
Paudalho, a qual está detalhada por ordem classificatória e
discrimina os critérios de pontuação de cada candidato(a). A
classificação do candidato foi revisada conforme solicitação,
sendo ratificada nota e classificação, conforme avaliação, a
seguir:
- Certificado de graduação à 15 pontos
- Certificado de curso de Especialização - mestrado - em área
correlata à 15 pontos
- Certificado de curso de Especialização - Doutorado - em área
correlata à 20 pontos
Documentos apresentados não pontuados:
- Declarações de experiência em: Contrato de trabalho –
FACAL - Limoeiro Ciência da administração na função de
Professor de magistério superior, que NÃO PONTUA, de
acordo com o Edital 001/2021, Anexo VI, por não caracterizar
área correlatas ao Sistema único de Assistência Social – SUAS.
- Comprovação de Especialização – Pós graduação – Lato
sensu em: Direito Público (constitucional, administrativo e
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7BF93FB4/03AGdBq240xNUqVRF1MD9zyX39jUAnGhA51syxowIcqESdHvKMm39DZ3saiOsiocf9HoiVEbYUi9SkPvwEKa4lODOW9VgUSNwZ_Pd5rMPu…
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tributário); Direito Penal e Processo Penal; Direito notarial e
registral; Direito Penal Militar que NÃO PONTUAM, de
acordo com o Edital 001/2021, Anexo VI, por não
caracterizarem áreas correlatas ao Sistema único de Assistência
Social – SUAS.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 023
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Renata Kelly Valentim da Silva
CPF: 046.491.064-19
Cargo: Orientador(a)/Educador Social
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação.
Situação: INDEFERIDO
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A solicitação apresentada não
especifica qual o tipo de dúvida ou alegação existente, para que
possa ser respondida. A classificação já divulgada foi a
listagem dos primeiros colocados e classificados nesta Seleção
Simplificada, de acordo com o número de vagas oferecido no
Edital 001/2021. A lista de classificação destinada às vagas
reserva encontra-se na página da Prefeitura Municipal de
Paudalho, a qual está detalhada por ordem classificatória e
discrimina os critérios de pontuação de cada candidato(a).
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 024
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Gabrielle Mary Araújo Morais
CPF: 056.220.914-03
Cargo: Nutricionista
Recurso/alegações: Solicita divulgação da listagem e revisão
de pontuação.
Situação: INDEFERIDO – NOTA CONFIRMADA
INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 10
Experiência no cargo que concorre – 20
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 20
Nota – 65
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Quanto à solicitação da lista
final, a comissão informa que a classificação já divulgada foi a
listagem dos primeiros colocados e classificados nesta Seleção
Simplificada, de acordo com o número de vagas oferecido no
Edital 001/2021. A lista de classificação destinada às vagas
reserva encontrar-se-á na página da Prefeitura Municipal de
Paudalho, a qual estará detalhada por ordem classificatória e
discriminará os critérios de pontuação de cada candidato(a).
A classificação do candidato foi revisada conforme solicitação,
sendo ratificada nota, no entanto, sua inscrição foi considerada
Ã
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7BF93FB4/03AGdBq240xNUqVRF1MD9zyX39jUAnGhA51syxowIcqESdHvKMm39DZ3saiOsiocf9HoiVEbYUi9SkPvwEKa4lODOW9VgUSNwZ_Pd5rMPu…
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NÃO HOMOLOGADA pelo seguinte motivo:
- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL
001/2021 – Item 4, sub item VII.
A abertura dos lacres dos envelopes são devidamente assinadas
e revisadas pelos membros desta comissão.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 025
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Larrimé de Araújo Lucena
CPF: 012.461.564-31
Cargo: Assistente Social
Recurso/alegações: Solicita divulgação da listagem e revisão
de pontuação.
Situação: INDEFERIDO – NOTA CONFIRMADA
INCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 0
Total – 15
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Quanto à solicitação da lista
final, a comissão informa que a classificação já divulgada foi a
listagem dos primeiros colocados e classificados nesta Seleção
Simplificada, de acordo com o número de vagas oferecido no
Edital 001/2021. A lista de classificação destinada às vagas
reserva encontra-se na página da Prefeitura Municipal de
Paudalho, a qual está detalhada por ordem classificatória e
discrimina os critérios de pontuação de cada candidato(a). A
classificação do candidato foi revisada conforme solicitação,
sendo ratificada nota e classificação, conforme avaliação, a
seguir:
- Certificado de graduação à 15 pontos
Documentos apresentados não pontuados:
- Declarações de experiência em: Agente socioeducativo –
FUNASE, NÃO PONTUA, de acordo com o Edital 001/2021,
Anexo VI, por não caracterizar área correlatas ao Sistema
único de Assistência Social – SUAS.
- Comprovação de Especialização – Pós graduação – Lato
sensu em: Saúde Pública e da Família com ênfase em
Sanitarismo; que NÃO PONTUAM, de acordo com o Edital
001/2021, Anexo VI, por não caracterizarem áreas correlatas
ao Sistema único de Assistência Social – SUAS.
- Ainda de acordo com o Edital 001/2021, Anexo VI, Não esta
prevista pontuação para: Estágios e capacitações para este
cargo/função.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 026
Requerido em: 02/02/2021
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7BF93FB4/03AGdBq240xNUqVRF1MD9zyX39jUAnGhA51syxowIcqESdHvKMm39DZ3saiOsiocf9HoiVEbYUi9SkPvwEKa4lODOW9VgUSNwZ_Pd5rMPu…
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Nome do(a) candidato(a): Renata Kelly Valentim da Silva
CPF: 046.491.064-19
Cargo: Orientador(a)/Educador Social
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) – 25
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Classificação no cargo que concorre – 0
Total - 45
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A Comissão informa que
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontrar-se-á na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual estará
detalhada por ordem classificatória e discriminará os critérios
de pontuação de cada candidato(a). A classificação da
candidata foi revisada conforme solicitação, sendo ratificada
nota e classificação.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 027
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Érica Zilmara Maria do Nascimento
Lima
CPF: 049.227.774-58
Cargo: Orientador(a)/Educador Social
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) –
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) –
Experiência no cargo que concorre – 40
Total – 60
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A Comissão informa que
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontrar-se-á na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual estará
detalhada por ordem classificatória e discriminará os critérios
de pontuação de cada candidato(a). A classificação da
candidata foi revisada conforme solicitação, sendo ratificada
nota e classificação.
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7BF93FB4/03AGdBq240xNUqVRF1MD9zyX39jUAnGhA51syxowIcqESdHvKMm39DZ3saiOsiocf9HoiVEbYUi9SkPvwEKa4lODOW9VgUSNwZ_Pd5rMPu…

15/23

04/02/2021

Município de Paudalho

AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 028
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Luciano Gomes da Silva
CPF: 029.080.444-20
Cargo: Orientador(a)/Educador Social
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) – 25
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) – 15
Experiência no cargo que concorre – 10
Total – 70
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A Comissão informa que
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontrar-se-á na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual estará
detalhada por ordem classificatória e discriminará os critérios
de pontuação de cada candidato(a). A classificação do
candidato foi revisada conforme solicitação, sendo ratificada
nota e classificação.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 029
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Elias Vinícius de Santana
CPF: 120.479.654-89
Cargo: Digitador PBF/CadÚnico
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) – 25
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Total – 45
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A Comissão informa que
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontrar-se-á na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual estará
detalhada por ordem classificatória e discriminará os critérios
de pontuação de cada candidato(a). A classificação do
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7BF93FB4/03AGdBq240xNUqVRF1MD9zyX39jUAnGhA51syxowIcqESdHvKMm39DZ3saiOsiocf9HoiVEbYUi9SkPvwEKa4lODOW9VgUSNwZ_Pd5rMPu…
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candidato foi revisada conforme solicitação, sendo ratificada
nota e classificação.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº 030
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Manoel Pergentino dos Santos Filho
CPF: 192.700.114-53
Cargo: Pedagogo
Recurso/alegações: Solicita divulgação da listagem e revisão
de pontuação.
Situação: INDEFERIDO – NOTA CONFIRMADA
RESULTADO FINAL
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de graduação no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 0
Nota – 15
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A comissão informa que a
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontra-se-á na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual estará
detalhada por ordem classificatória e discriminará os critérios
de pontuação de cada candidato(a). A classificação do
candidato foi revisada conforme solicitação, sendo ratificada
nota e classificação, conforme avaliação, a seguir:
- Certificado de graduação à 15 pontos
Documentos apresentados não pontuados:
- Declarações de experiência em: Gestão, área diversa ao
atendimento do usuário da Assistência Social, que desta forma,
que NÃO PONTUA, de acordo com o Edital 001/2021, Anexo
VI, por não caracterizar área correlata ao cargo que concorre.
- Comprovação de Especialização – Certificado de curso de
Especialização - mestrado - em área correlata : Apresentou
Certificado na especialidade de Ciências da educação (Política
pública de educação), área diversa ao Sistema único de
Assistência Social – SUAS.
- Pós-graduação – Lato sensu em: Gestão Pedagógica da
educação Profissional e Tecnológica que NÃO PONTUA, de
acordo com o Edital 001/2021, Anexo VI, por não caracterizar
em área correlata ao Sistema único de Assistência Social –
SUAS.
AVALIAÇÃO DE RECURSO Nº Nº 031
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Nadja Regina Isidoro de Lacerda
CPF: 037.358.814 - 32
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7BF93FB4/03AGdBq240xNUqVRF1MD9zyX39jUAnGhA51syxowIcqESdHvKMm39DZ3saiOsiocf9HoiVEbYUi9SkPvwEKa4lODOW9VgUSNwZ_Pd5rMPu…
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Cargo: Pedagogo
Recurso/alegações: Solicita revisão de pontuação.
Situação: INDEFERIDO – NOTA CONFIRMADA
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 20
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 10
Nota – 45
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A comissão informa que a
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontra-se na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual está
detalhada por ordem classificatória e discrimina os critérios de
pontuação de cada candidato(a). A classificação do candidato
foi revisada conforme solicitação, sendo ratificada nota e
classificação, conforme avaliação, a seguir:
- Certificado de graduação à 15 pontos
- Certificado de curso de Especialização - Doutorado - em área
correlata à 20 pontos
Documentos apresentados não pontuados:
- Declarações de experiência em: Gestão, área diversa ao
atendimento do usuário da Assistência Social, que desta forma,
NÃO PONTUA, de acordo com o Edital 001/2021, Anexo VI,
por não caracterizar área correlata ao cargo que concorre.
- Comprovação de Especialização – Certificado de curso de
Especialização - mestrado - em área correlata : Apresentou
Certificado na especialidade de Ciências da educação (Política
pública de educação), área diversa ao Sistema único de
Assistência Social – SUAS.
- Pós graduação – Lato sensu em: Gestão Pedagógica da
educação Profissional e Tecnológica que NÃO PONTUA, de
acordo com o Edital 001/2021, Anexo VI, por não caracterizar
em área correlata ao Sistema único de Assistência Social –
SUAS.
AVALIAÇÃO DE RECURSO N° 032
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Ronaldo Van der Lindem Noya
Rocha
CPF: 059.352.634-67
Cargo: Auxiliar administrativo(a)
Recurso/alegações: Solicita classificação.
Situação: INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7BF93FB4/03AGdBq240xNUqVRF1MD9zyX39jUAnGhA51syxowIcqESdHvKMm39DZ3saiOsiocf9HoiVEbYUi9SkPvwEKa4lODOW9VgUSNwZ_Pd5rMPu…
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Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) – 25
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) – 15
Experiência no cargo que concorre – 40
Total – 100
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A Comissão informa que
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontrar-se-á na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual estará
detalhada por ordem classificatória e discriminará os critérios
de pontuação de cada candidato(a).
AVALIAÇÃO DE RECURSO N° 033
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Kerolen Daianny da Conceição Silva
CPF: 100.838.504-22
Cargo: Psicóloga
Recurso/alegações: Solicita divulgação da listagem.
Situação: INDEFERIDO – NOTA CONFIRMADA
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 5
Total – 20
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A Comissão informa que
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontrar-se-á na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual estará
detalhada por ordem classificatória e discriminará os critérios
de pontuação de cada candidato(a).
AVALIAÇÃO DE RECURSO N° 034
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Rafaela Byone Menezes
CPF: 085.116.214-23
Cargo: Advogado(a)
Recurso/alegações: Solicita divulgação da listagem e revisão
de pontuação.
Situação: DEREFIDO – NOTA RETFICADA
RESULTADO FINAL
Nota – 55
Classificação no cargo que concorre – 1ª colocada
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AVALIAÇÃO DO RECURSO –A classificação do candidato
foi revisada conforme solicitação não havendo nenhuma
correção a ser realizada (primeira colocada), sendo retificada
nota de classificação, conforme avaliação, a seguir:
- Certificado de graduação à 15 pontos
- Experiência em projetos sociais - em área correlata à 20
pontos
- Experiência para o cargo que concorre - à 20 pontos
Documentos apresentados não pontuados:
- Declarações de experiência em: Contrato de trabalho –
FACAL - Limoeiro Ciência da administração na função de
Professor de magistério superior, que NÃO PONTUA, de
acordo com o Edital 001/2021, Anexo VI, por não caracterizar
área correlatas ao Sistema único de Assistência Social – SUAS.
- Comprovação de Especialização – Pós graduação – Lato
sensu em: Direito Público (constitucional, administrativo e
tributário); Direito Penal e Processo Penal; Direito notarial e
registral; Direito Penal Militar que NÃO PONTUAM, de
acordo com o Edital 001/2021, Anexo VI, por não
caracterizarem áreas correlatas ao Sistema único de Assistência
Social – SUAS.
AVALIAÇÃO DE RECURSO N° 035
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Paulo Roberto dos Santos Filho
CPF: 041.897.044-50
Cargo: Orientador(a)/Educador Social
Recurso/alegações: Solicita revisão de classificação para PCD
– Pessoa com deficiência.
Situação: DEFERIDO
RESULTADO FINAL
Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) – 0
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Total – 20
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A Comissão informa que
acata a solicitação deste recurso, de acordo com o descrito no
Edital 001/2021 -o Anexo V.
AVALIAÇÃO DE RECURSO N° 037
Requerido em: 01/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Ana Beatriz Tabosa Silva
CPF: 102.064.084-71
Cargo: Assistente Social
Recurso/alegações: A recorrente solicita a reavaliação da
análise de sua pontuação de e a mesma juntou ao seu recurso a
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certidão de conclusão de curso, que antes não constava no
envelope de inscrição.
INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 0 (Não apresentado no
prazo de inscrição)
Certificado de especialização no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 0
Total – 0
Situação: INDEFERIDO
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Quanto à pontuação, a
candidata não conseguiu pontuar, devido a não apresentação da
declaração do curso e sua colação de grau.
Quanto à entrega de documentos no ato do recurso, o Item 6
(da Classificação, recursos, critérios de desempate e
homologação), subitem 6.7 (não será aceito nenhum
documento quando da interposição do recurso) do edital
001/2021.
Obs: A documentação original solicitada posteriormente
encontra-se na SEDAS.
AVALIAÇÃO DE RECURSO N° 038
Requerido em: 01/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Natália Marques de Lima Barbosa
CPF: 082.905.784-66
Cargo: Assistente Social
Recurso/alegações: Solicitação da divulgação da listagem das
pontuações.
INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 10
Experiência no cargo que concorre – 0
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 15
Total – 40
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A Comissão informa que
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontrar-se-á na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual estará
detalhada por ordem classificatória e discriminará os critérios
de pontuação de cada candidato(a).
AVALIAÇÃO DE RECURSO N° 039
Requerido em: 01/02/2021
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Nome do(a) candidato(a): Manoel Maia de Mendonca Neto
CPF: 026.669.734-84
Cargo: Contador
Recurso/alegações: Pós graduação inclui cadeiras de
contabilidade e também solicita revisão dos trabalhos
realizados já que a atividade de controle responde pelo setor
contábil e fiscal.
INDEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 20
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 0
Total – 35
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Recurso indeferido, pós
graduação em área adversa, não sendo correlata a área que
concorre conforme edital 001/2021.
AVALIAÇÃO DE RECURSO N° 040
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Deyvison de Araújo Santos
CPF: 012.955.014-06
Cargo: Assistente Social
Recurso/alegações: Solicitação no processo seletivo vigente –
PCD
DEFERIDO
INSCRIÇÃO HOMOLOGADA
Certificados de conclusão de cursos – 15
Certificado de especialização no cargo que concorre – 0
Experiência no cargo que concorre – 0
Experiência em projetos sociais no cargo que concorre – 0
Total – 15
Situação: A Comissão informa que classificação já divulgada
foi a listagem dos primeiros colocados e classificados nesta
Seleção Simplificada, de acordo com o número de vagas
oferecido no Edital 001/2021. A lista de classificação destinada
às vagas reserva encontrar-se-á na página da Prefeitura
Municipal de Paudalho, a qual estará detalhada por ordem
classificatória e discriminará os critérios de pontuação de cada
candidato(a).
AVALIAÇÃO DE RECURSO N° 041
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Francisco de Sousa Silva
CPF: 590.910.104-87
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Cargo: Educador Social
Recurso/alegações: O candidato deixou de apresentar no ato da
inscrição cópias dos documentos, RG e CPF.
INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA
AVALIAÇÃO DO RECURSO – Inscrição NÃO
HOMOLOGADA pelo seguinte motivo:
- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL
001/2021 – Item 4.1, sub item VIII.
A abertura dos lacres dos envelopes são devidamente assinadas
e revisadas pelos membros desta comissão.
AVALIAÇÃO DE RECURSO N° 042
Requerido em: 02/02/2021
Nome do(a) candidato(a): Jose Jociel Barbosa de Souza
CPF: 035.645.084-81
Cargo: Auxiliar Administrativo
Recurso/alegações: Solicita reavaliação de pontuação.
AVALIAÇÃO DO RECURSO – A Comissão informa que
classificação já divulgada foi a listagem dos primeiros
colocados e classificados nesta Seleção Simplificada, de acordo
com o número de vagas oferecido no Edital 001/2021. A lista
de classificação destinada às vagas reserva encontrar-se-á na
página da Prefeitura Municipal de Paudalho, a qual estará
detalhada por ordem classificatória e discriminará os critérios
de pontuação de cada candidato(a). Conforme análise
curricular o candidato pontuou 85 pontos descriminados
abaixo:
Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio – 20
Cursos de capacitação correlatos à área (40 horas) – 25
Cursos de capacitação correlatos à área (20 horas) – 0
Experiência no cargo que concorre – 40
Total – 85
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