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CANDIDATO: Kenia Drumond Oliveira 

INSCRIÇÃO Nº:  59   03/08/2020  15:40:41 

RECURSO: Deferido  

JUSTIFICATIVA: A candidata solicitou revisão da pontuação referente ao curso de formação 
continuada. Foram anexados no ato da inscrição três cursos, sendo dois de 40h e outro de 68h. 
Na apuração preliminar, foi considerado apenas dois curso de 40h relativo ao critério  conforme 
anexo IV do edital, obtendo 01 ponto.Sendo revisto todos os documentos anexados, a 
candidata passa a obter 1,5 ponto “Curso de Formação de 40h”, pois apresentou 3(três) cursos 
em conformidade com o edital. Total de pontos: 2,5 pontos. Classificação: 5ª colocação, pois foi 
aplicado o critério de desempate, conforme previsto no edital. 

 

CANDIDATO: Rayan Mendes Brito 

INSCRIÇÃO: Nº 11  -  31/07/2020  11:41:31 

RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: O candidato preencheu apenas a Capa do Recurso do anexo V. Conforme edital, 
de acordo com o item 10.2.1 o recurso deverá ser dentro do prazo estipulado, constando a 
justificativa do pedido em que se apresente a sua razão. Diante o exposto o recurso foi 
indeferido.  

 

CANDIDATO:  Barbara Ribeiro Pires 

INSCRIÇÃO Nº: 17    01/08/2020  15:18:03 

RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicitou revisão da pontuação referente à experiência profissional e 
curso de formação continuada. Conforme o edital, em seu anexo IV, a experiência profissional 
deve ser na área de atuação do emprego pretendido pelo candidato. A candidata apresentou 
comprovante de experiência profissional como prestadora de consultoria jurídica e 
administradora de empresa, não atendendo, portanto, aos requisitos definidos pelo referido 
anexo, para comprovação de experiência na função de fiscal de urbanismo. Quanto ao Curso de 
formação continuada, de acordo com o edital, em seu anexo IV os cursos certificados devem 
estar relacionados ao cargo a que concorre cada candidato. A candidata apresentou cinco 
certificados de Formação continuada de extensão e aperfeiçoamento, sendo três relacionados 
ao cargo objetivado e dois não diretamente relacionados ao cargo, totalizando, portanto, a 
pontuação de 1,5. 

Timóteo, 10 de agosto de 2020. 
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