PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018
COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS
RECURSOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS PROVISÓRIOS
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, nos termos da Legislação vigente, torna público os resultados dos recursos
referentes a divulgação dos resultados provisórios.
A seguir consta a relação dos candidatos que interpuseram recurso quanto à publicação dos resultados provisórios,
com os respectivos resultados:
Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

Parecer da Banca Examinadora

ADRIANA
APARECIDA DA 106
SILVA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.

ADRIANA
APARECIDA
106
LEITE
DE
MEIRA LEME

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Indeferido. Os critérios de desempates utilizados para a classificação
constam no Capítulo XIV do edital do Concurso Público e foram
corretamente aplicados.

ADRIANA
ARAÚJO
FOGAÇA
ALMEIDA
BUENO

DE 106

AKEMI
ADRIELLY DE
103
SOUZA
MAKIYAMA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

ALEXANDRE
ASSIS
DOS 103
SANTOS

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

ALICE DALVA
106
DE SOUZA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ALINE MENDES
LOPES
103
SARAIVA

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

ALINE SOUZA
106
DE QUEIROS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ANA CAROLINA
MORAES
DE 106
SIQUEIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ANA CLAUDIA
DE
ALMEIDA 106
MACHADO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Parecer da Banca Examinadora
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
O edital do Concurso público não prevê a vista do espelho da prova
dissertativa. Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões
com as anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para
facilitar eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
Com relação aos critérios de avaliação da prova dissertativa, o candidato, ao
se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e

Nome do
Candidato

ANAI
FERNANDA
BRANDI
PROENÇA
VIEIRA

Cód.
Cargo

103

Cargo

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

ANDERSON
JOSÉ
DE 106
OLIVEIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ANDRÉIA
PATRÍCIA
CAMARGO
CORRÊA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ANDRESSA
APARECIDA DE 106
OLIVEIRA ROZA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CAMILA
FERNANDA
DOS SANTOS

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CAROLINA
CARLOS

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DE

ANDRÉIA
PEDRICO
COELHO

Parecer da Banca Examinadora
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
A divulgação do espelho da prova dissertativa se refere ao cargo de
Procurador Municipal, conforme consta no item 9.9 do edital do Concurso
Público citado em seu recurso.
No Capítulo X que se refere a avaliação da prova dissertativa para os cargos
de professor, não consta a informação de que seria divulgado o espelho de
correção da Prova Dissertativa.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Não há fundamento lógico ou correlação nas informações
constantes no seu recurso com a nota atribuída a sua prova dissertativa.

Nome do
Candidato
MACHADO

CAROLINA
COELHO
BRAGUTTE
BUENO

Cód.
Cargo

Cargo

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CAROLINA
DUARTE
DE
106
OLIVEIRA
SILVA SACCO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CHARLES
DA
108
SILVA BORBA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude)

CIBELLE
APARECIDA
BARROS
BETARELI

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CÍCERA
PALOMA
MEDEIROS
BRISOLA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Parecer da Banca Examinadora
Conforme estabelece o edital do Concurso Público, item 13.9. Não serão
apreciados os recursos que forem apresentados (item13.9.3.) Sem
fundamentação lógica e consistente.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Com relação a pontuação de candidatos que tiveram a prova dissertativa
corrigida e, que por ventura tenham a mesma pontuação da sua prova
objetiva, se referem ao cumprimento da cota de vagas destinadas a
candidatos com deficiência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

Parecer da Banca Examinadora
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
CARGO

DANIELE
HELOISA
FOGAÇA

106

DÉBORA
CRISTINA UREL 106
PINTO
DEBORA
OLIVEIRA
106
ARAUJO ORTIZ
CAMARGO

DENISE
RODRIGUES
LARICCI

DIEGO
QUIRINO
ABREU

106

DE 101

EDILENE
BERNARDO
106
DOS SANTOS
PINHEIRO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AMPLA
CONCORRÊNCIA

Indeferido. Os critérios de desempates utilizados estão disponíveis no
Capítulo XIV do edital do Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Informamos que após a recontagem do número de acertos, não acusamos
diferença no resultado publicado. Cópia da sua folha de respostas será
encaminhada para o email constante em seu recurso para ciência.
De acordo com o edital do Concurso Público, item 7.9.1, no qual estabelece
que “Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no
caderno de questões e fará a devida marcação na Folha de Respostas, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. A FOLHA
DE RESPOSTAS É O ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA CORREÇÃO.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

ELAINE
APARECIDA
106
ALMEIDA DOS
SANTOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ELAINE
CRISTINA
LEITE

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ELENIRA
DE
OLIVEIRA
106
CARNEIRO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ELY
EDSON
SILVEIRA MELO 105
FILHO
EMMANUEL
MARIANO
105
HENRIQUE
DOS SANTOS
FABIANE
PALMA
BRANCO
SOUZA

FABIANE
SEABRA
JUSTINO

DE

PROCURADOR MUNICIPAL

PROCURADOR MUNICIPAL

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o item 13.9. do edital do Concurso Público,
“Não serão apreciados os recursos que forem apresentados fora do prazo
estabelecido”.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. Conforme estabelece a tabela de Títulos constante no item 11.10
do edital do Concurso Público, somente os Títulos de Doutor, Mestrado e
Pós Graduação na área da Educação, OBTIDO EM INSTITUIÇÃO OFICIAL
RECONHECIDA PELO MEC é que serão válidos para a prova de Títulos.
Lembramos que o candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público,
concordou com todas as informações contidas no Edital do referido
Concurso Público não podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do
Concurso Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429
(quatrocentos e vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de
corte para a correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

FABILENE
SAMANTA DA 106
CONCEIÇÃO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FELIPE VIEIRA
107
VICHETTI

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(Secretaria de Educação)

FERNANDA
GOMES
SANTANA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FLÁVIA REGINA
DA
COSTA 106
VIEIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

GEREMIAS
DIMAS SOARES 106
FOGAÇA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

GILMARA
106
APARECIDA DE

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Os critérios de desempates utilizados estão disponíveis no Capítulo XIV do
edital do Concurso Público.
Consulte a lista de candidatos classificados em ordem de classificação por
cargo e poderá verificar que todos os critérios foram aplicados corretamente.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos

Nome do
Candidato
ALMEIDA JULIO

Cód.
Cargo

Cargo

GIORGIANE
HELENA AIRES 106
PIRES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

GIORGIANE
HELENA AIRES 103
PIRES

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

GISELLI
NASCIMENTO
GARZIN
QUEIROZ

GISLEINE
MENDES

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

GUILHERME
MARTINS DOS 106
SANTOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
A divulgação do espelho da prova dissertativa se refere ao cargo de
Procurador Municipal, conforme consta no item 9.9 do edital do Concurso
Público citado em seu recurso.
No Capítulo X que se refere a avaliação da prova dissertativa para os cargos
de professor, não consta a informação de que seria divulgado o espelho de
correção da Prova Dissertativa.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo
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PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Com relação a pontuação de candidatos que tiveram a prova dissertativa
corrigida e, que por ventura tenham a mesma pontuação da sua prova
objetiva, se referem ao cumprimento da cota de vagas destinadas a
candidatos com deficiência.
Quanto ao termo “eliminado” citado em seu recurso, este conceito é parte
integrante do edital do Concurso Público. Lembramos que o candidato, ao
se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
CARGO

HELENICE
APARECIDA DE
106
CARVALHO
OLIVEIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ISABEL
DONIZETTI
RODRIGUES

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ISABELLA
DE
106
LIMA GRAÇA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AMPLA
CONCORRÊNCIA

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

JAINE
APARECIDA DE
101
CARVALHO
SILVÉRIO

Cargo

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

JENIFFER
ANDRADE
SILVA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

JEREMIAS
RODRIGUES
DE CARVALHO

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

JOCELENE
BUENO
FERREIRA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

JOELMA
GOMES

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

JOSEANE
CRISTINA DINIZ 106
DOS SANTOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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classificação no Concurso Público.
A divulgação do espelho da prova dissertativa se refere ao cargo de
Procurador Municipal, conforme consta no item 9.9 do edital do Concurso
Público citado em seu recurso.
No Capítulo X que se refere a avaliação da prova dissertativa para os cargos
de professor, não consta a informação de que seria divulgado o espelho de
correção da Prova Dissertativa.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Informamos que após a recontagem do número de acertos, não acusamos
diferença no resultado publicado. Cópia da sua folha de respostas será
encaminhada para o email constante em seu recurso para ciência.
De acordo com o edital do Concurso Público, item 7.9.1, no qual estabelece
que “Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no
caderno de questões e fará a devida marcação na Folha de Respostas, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. A FOLHA
DE RESPOSTAS É O ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA CORREÇÃO.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
A divulgação do espelho da prova dissertativa se refere ao cargo de
Procurador Municipal, conforme consta no item 9.9 do edital do Concurso
Público citado em seu recurso.
No Capítulo X que se refere a avaliação da prova dissertativa para os cargos
de professor, não consta a informação de que seria divulgado o espelho de
correção da Prova Dissertativa.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. A divulgação do espelho da prova dissertativa se refere ao cargo
de Procurador Municipal, conforme consta no item 9.9 do edital do Concurso
Público.
No Capítulo X que se refere a avaliação da prova dissertativa para os cargos
de professor, não consta a informação de que seria divulgado o espelho de
correção da Prova Dissertativa.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

JOYCE
YUMI
102
TANIWAKI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

JULIANA
CARRASCAL
106
DE
OLIVEIRA
GRINGER

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

KAREN
KAROLINE
POZZOLINE
ROSA VIEIRA

103

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

KARIN
FERNANDA DE
CAMPOS
106
RODRIGUES
MEDEIROS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

KELI CRISTINA
DA
SILVA
103
BARBOSA
SANTOS

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

KELLY
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PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Em resposta ao recurso interposto, informamos que houve um erro material.
Desta forma retificamos o recurso para 16 anos sendo a vida útil do bem.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Informamos que não houve a aplicação da prova dissertativa
para o cargo de Auxiliar da Educação. O cargo de Auxiliar da Educação,
conforme previsto no edital do Concurso Público, constou somente de
avaliação de prova objetiva.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Informamos que após a recontagem do número de acertos, não acusamos
diferença no resultado publicado. Cópia da sua folha de respostas será
encaminhada para o email constante em seu recurso para ciência.
De acordo com o edital do Concurso Público, item 7.9.1, no qual estabelece
que “Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no
caderno de questões e fará a devida marcação na Folha de Respostas, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. A FOLHA
DE RESPOSTAS É O ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA CORREÇÃO.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

LEANDRO LUIZ
RODRIGUES
108
DA
CUNHA
ASSUNÇÃO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude)

Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.

LEONARDO
VAZ
DE 108
OLIVEIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude)

Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

LILIA
MATIAS
106
PESRONEO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

LILIAN MARIA
PLACO LOPES 103
BASTOS

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

LILIANE
MOREIRA
NERY

101

LISBETH MARIA
SILVA
106
FERREIRA

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 200ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
A divulgação do espelho da prova dissertativa se refere ao cargo de
Procurador Municipal, conforme consta no item 9.9 do edital do Concurso
Público citado em seu recurso.
No Capítulo X que se refere a avaliação da prova dissertativa para os cargos
de professor, não consta a informação de que seria divulgado o espelho de
correção da Prova Dissertativa.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Para o cargo de Auxiliar de Educação, as provas objetivas
constaram de questões envolvendo Língua Portuguesa, Matemática,
Atualidades e Conhecimentos Específicos.
O seu recurso não tem fundamento algum. A Retificação nº 5, não alterou os
critérios de desempates para o cargo de Auxiliar de Educação, porque NÃO
HAVIA QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA para este cargo.
A sua não convocação para a realização da prova prática, deve-se ao fato
de você não ter se classificado entre os 450 primeiros candidatos
habilitados nas provas objetivas.
Conforme estabelece o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público.
O edital do Concurso Público também estabelece no item 16.6. que “Os
itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe
disser respeito até a data da convocação dos candidatos para a prova
correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser
publicado”. Desta forma as retificações foram realizadas levando-se em
consideração as regras constantes no edital do Concurso Público.
É necessário saber interpretar corretamente as informações que constam no
edital do Concurso Público para que não haja equívoco na postagem de um
recurso.
Lembramos que o candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público,
concordou com todas as informações contidas no Edital do referido
Concurso Público não podendo alegar desconhecimento.
Informamos que após a recontagem do número de acertos, não acusamos
diferença no resultado publicado. Cópia da sua folha de respostas será
encaminhada para o email constante em seu recurso para ciência.
De acordo com o edital do Concurso Público, item 7.9.1, no qual estabelece
que “Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no
caderno de questões e fará a devida marcação na Folha de Respostas, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. A FOLHA
DE RESPOSTAS É O ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA CORREÇÃO.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e

Nome do
Candidato

LIVIA
TEREZINHA
LEITE SIMÕES

Cód.
Cargo

Cargo

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

LOURDES
APARECIDA
106
DOS SANTOS
DOMINGUES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

LUCIANA
MACHADO
DIAS

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

MAILA REGINA
CLETO
DE 106
CAMPOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo
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PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Todas as informações referentes aos critérios de avaliação estão
disponíveis no edital do Concurso Público.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Informamos que após a recontagem do número de acertos, não acusamos
diferença no resultado publicado. Cópia da sua folha de respostas será
encaminhada para o email constante em seu recurso para ciência.
De acordo com o edital do Concurso Público, item 7.9.1, no qual estabelece
que “Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no
caderno de questões e fará a devida marcação na Folha de Respostas, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. A FOLHA
DE RESPOSTAS É O ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA CORREÇÃO.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
CARGO

MAIRA YRIS DA
SILVA
106
RAMALHO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

MANUELA
ALMEIDA
SIQUEIRA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DA
106
DE

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

MARIA
CRISTINA
OLIVEIRA
DE 106
PROENÇA
NOGUEIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

MARIA
PENHA
FERREIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

MÁRCIA
ELIANA
SILVA
OLIVEIRA

DE

DA
106

AMPLA
CONCORRÊNCIA

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

MARIA TEREZA
106
DE LIMA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

MARIANA
CRISTIANE
CLETO FIUZA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

MARICEL
SOUZA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DE

MAYARA
CAROLINE
106
FERNANDES
MAYARA DOS
SANTOS
106
CAMARGO
MAYRA
CAROLINE
RODRIGUES
106
DA
SILVA
COSTA

MELISSA
RODRIGUES
TELES

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Indeferido. As informações do seu recurso estão equivocadas. Para o
cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso Público, foram
avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e vinte e nove)
candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a correção das
provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Com relação ao número de acertos obtidas nas provas objetivas,
informamos que após a recontagem do número de acertos, não acusamos
diferença no resultado publicado. Cópia da sua folha de respostas será
encaminhada para o email constante em seu recurso para ciência.
De acordo com o edital do Concurso Público, item 7.9.1, no qual estabelece

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

MICHELLE DE
ABREU
GONÇALVES
103
GUEDES
DUARTE

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

MISLENE
PIRES FRADE 106
DOMINGUES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

NANCY
CAROLINA
COSTA
PROENÇA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

NEILDE ROSA
DE
ALMEIDA 106
COSTA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

NIVEA CARLA
COSTA
DE 106
PROENÇA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DE
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que “Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no
caderno de questões e fará a devida marcação na Folha de Respostas, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. A FOLHA
DE RESPOSTAS É O ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA CORREÇÃO.
Informamos que após a recontagem do número de acertos, não acusamos
diferença no resultado publicado. Cópia da sua folha de respostas será
encaminhada para o email constante em seu recurso para ciência.
De acordo com o edital do Concurso Público, item 7.9.1, no qual estabelece
que “Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no
caderno de questões e fará a devida marcação na Folha de Respostas, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. A FOLHA
DE RESPOSTAS É O ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA CORREÇÃO.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Com relação a pontuação de candidatos que tiveram a prova dissertativa
corrigida e, que por ventura tenham a mesma pontuação da sua prova
objetiva, se referem ao cumprimento da cota de vagas destinadas a
candidatos com deficiência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Com relação a pontuação de candidatos que tiveram a prova dissertativa
corrigida e, que por ventura tenham a mesma pontuação da sua prova
objetiva, se referem ao cumprimento da cota de vagas destinadas a
candidatos com deficiência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
AMPLA
PESSOA COM
CARGO
CONCORRÊNCIA
DEFICIÊNCIA

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo
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(PCD)

NOEMI
APARECIDA
VENTURA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PABLO
HENRIQUE
FERRAZ
OLIVEIRA

103

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

PATRICIA
CIBELE
FERREIRA
ALMEIDA

103

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

PAULA LUCI DE
106
SOUZA BISOF

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PRISCILA
DE
FATIMA
105
CAVALCANTI
BUENO

PROCURADOR MUNICIPAL

RAMON
HENRIQUE
CIRINEO

103

RAPHAELA DE
SOUZA
DA 106
COSTA

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Com relação a pontuação de candidatos que tiveram a prova dissertativa
corrigida e, que por ventura tenham a mesma pontuação da sua prova
objetiva, se referem ao cumprimento da cota de vagas destinadas a
candidatos com deficiência.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. Informamos que após a recontagem do número de acertos, não
acusamos diferença no resultado publicado. Cópia da sua folha de respostas
será encaminhada para o email constante em seu recurso para ciência.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

RAYANE
DE
OLIVEIRA
106
ALBUQUERQUE

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

RENATA
FERNANDA
106
NANINI
DA
COSTA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ROSA
MARIA
DA
SILVA 106
NASCIMENTO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ROSANA
APARECIDA
PONTES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

106

ROSÂNGELA
DE
FÁTIMA
103
LOPES
DE
BRITO

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO
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classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
A divulgação do espelho da prova dissertativa se refere ao cargo de
Procurador Municipal, conforme consta no item 9.9 do edital do Concurso
Público citado em seu recurso.
No Capítulo X que se refere a avaliação da prova dissertativa para os cargos
de professor, não consta a informação de que seria divulgado o espelho de
correção da Prova Dissertativa.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
A divulgação do espelho da prova dissertativa se refere ao cargo de
Procurador Municipal, conforme consta no item 9.9 do edital do Concurso
Público citado em seu recurso.
No Capítulo X que se refere a avaliação da prova dissertativa para os cargos
de professor, não consta a informação de que seria divulgado o espelho de
correção da Prova Dissertativa.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,

Nome do
Candidato

RUBIA
APARECIDA
MIRANDA
MORENO

Cód.
Cargo

Cargo

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SANDRA MARA
RODRIGUES
106
BUENO
MACHADO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SANDRA
SANTIAGO DA
106
SILVA
ALVES
CORDEIRO

SHEILA
VENTURA
FEMININO
GALDINO

103

STEFANI
CAROLINE DE 106
JESUS BATISTA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

TAIS ANTUNES
106
DE CAMARGO

Cargo

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TATIANA
AGAPTO SALIM

103

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

TATIANE
CRISTINA
MARQUES

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TATIANE
GONÇALVES
108
DE ANDRADE
DE LIMA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude)

TATIANE
LOPES
BRITO

DE 103

TICIANE FELIX

106

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o item 13.9. do edital do Concurso Público,
“Não serão apreciados os recursos que forem apresentados fora do prazo
estabelecido”.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Quanto as demais informações do seu recurso, não entendemos a sua
indignação, tendo em vista o edital do Concurso Público prevê a prova
dissertativa e, inclusive, há o Capítulo X que é específico para a referida
prova, contendo todas as informações referentes a pontuação e aos critérios
de correção.
A divulgação do espelho da prova dissertativa se refere ao cargo de
Procurador Municipal, conforme consta no item 9.9 do edital do Concurso
Público citado em seu recurso.
No Capítulo X que se refere a avaliação da prova dissertativa para os cargos
de professor, não consta a informação de que seria divulgado o espelho de
correção da Prova Dissertativa.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
A divulgação do espelho da prova dissertativa se refere ao cargo de
Procurador Municipal, conforme consta no item 9.9 do edital do Concurso
Público citado em seu recurso.
No Capítulo X que se refere a avaliação da prova dissertativa para os cargos
de professor, não consta a informação de que seria divulgado o espelho de
correção da Prova Dissertativa.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

VALDIRENE
VIEIRA
DA 106
SILVA E SILVA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

VALERIA
APARECIDA
LOPES

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

VANDERLI
GÓES
MENEZES
ROLIM

VANDERLI
FERREIRA
CAMPOS
NANINI

DE
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O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.

Nome do
Candidato

Cód.
Cargo

Cargo

VANESSA
106
TRIGO SOARES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

VANIA
MALAVAZZI
GUEDES

106

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

VÂNIA
ROSA
108
CÂNDIDO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude)

VANINEIA DOS
SANTOS
DE
103
OLIVEIRA
DOMINGUES

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

VINICIUS
CASTANHO DE 103
OLIVEIRA

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

WEVERTON
FERNANDES
DA SILVA

105

PROCURADOR MUNICIPAL
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De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Para o cumprimento das regras estabelecidas no edital do Concurso
Público, foram avaliadas as provas dissertativas de 429 (quatrocentos e
vinte e nove) candidatos incluindo os empates. A nota de corte para a
correção das provas dissertativas foi de 65 pontos (26 acertos).
Uma simples conferência na lista de resultados gerais do cargo de Professor
de Educação Básica você poderá verificar as notas dos candidatos
eliminados na prova dissertativa.
Indeferido. Conforme estabelece o Capítulo X do edital do Concurso Público,
item 10.1. “Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capítulo VIII, deste edital e
quantitativo estabelecido na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA
DISSERTATIVA
PESSOA COM
AMPLA
CARGO
DEFICIÊNCIA
CONCORRÊNCIA
(PCD)
PROFESSOR DE
Até 350ª posição, mais
Até 35ª posição,
EDUCAÇÃO BÁSICA
empates.
mais empates.
PROFESSORES DE
Até 200ª posição, mais
Até 20ª posição,
EDUCAÇÃO FÍSICA
empates.
mais empates.
De acordo com os critérios do edital do Concurso Público, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público os demais candidatos que
não estejam até a 350ª posição mais empates e, desta forma, não possuem
classificação no Concurso Público.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Informamos que após a recontagem do número de acertos, não acusamos
diferença no resultado publicado. Cópia da sua folha de respostas será
encaminhada para o email constante em seu recurso para ciência.
De acordo com o edital do Concurso Público, item 7.9.1, no qual estabelece
que “Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no
caderno de questões e fará a devida marcação na Folha de Respostas, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. A FOLHA
DE RESPOSTAS É O ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA CORREÇÃO.
Indeferido. De acordo com o item 12.2.5 do Edital do Concurso Público, os
candidatos inscritos no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO que não
estejam entre os 450 primeiros candidatos classificados para a realização da
prova prática, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público e,
desta forma, não possuem classificação no Concurso Público. O candidato,
ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com todas as
informações contidas no Edital do referido Concurso Público não podendo
alegar desconhecimento.
Indeferido. O parecer da banca examinadora referente a correção da sua
prova dissertativa será encaminhado para o email constante em seu recurso
para ciência.
Foi permitido ao candidato levar o seu caderno de questões com as
anotações do rascunho da prova dissertativa, justamente para facilitar
eventuais dúvidas quanto a avaliação da prova dissertativa.
O candidato, ao se inscrever no presente Concurso Público, concordou com
todas as informações contidas no Edital do referido Concurso Público não
podendo alegar desconhecimento.

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente comunicado.

Itapetininga, 10 de julho de 2018.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉ AUGUSTO GOLOB FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

