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RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Gabriela Aparecida Andrade de Melo. 
 
Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que a requerente não tem razão, visto que de acordo com a Lei 15.293 de 05 de agosto 
de 2015, art. 6º em seu anexo II, citada pela recorrente, trata-se do Plano de Carreiras dos 
Profissionais de Educação Básica do Estado de Minas Gerais, sendo que não se aplica ao 
Município, uma vez que o mesmo é regido por lei própria, sendo esta a Lei Complementar nº 021 
de 24 de agosto de 2007. Ademais, é fundamental ressaltar que a recorrente, como menciona em 
recurso, se submeteu a Processo Seletivo anterior, o qual era específico para professor de 
informática, tendo dele decorrido os contratos. Não obstante, fato é que tal experiência não pode 
suprir a aquela exigida no Processo Seletivo em questão, restando indeferir o respectivo recurso. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Eliana de Oliveira Souza. 
 

Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que a requerente não tem razão, visto que de acordo com a Lei 15.293 de 05 de agosto 
de 2015, art. 6º em seu anexo II, citada pela recorrente, trata-se do Plano de Carreiras dos 
Profissionais de Educação Básica do Estado de Minas Gerais, sendo que não se aplica ao 
Município, uma vez que o mesmo é regido por lei própria, sendo esta a Lei Complementar nº 021 
de 24 de agosto de 2007. Ademais, é fundamental ressaltar que a recorrente, como menciona em 
recurso, se submeteu a Processo Seletivo anterior, o qual era específico para professor de 
informática, tendo dele decorrido os contratos. Não obstante, fato é que tal experiência não pode 
suprir à aquela exigida no Processo Seletivo em questão, restando indeferir o respectivo recurso. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Adriana Aparecida de Andrade Viana. 
 

Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que a requerente não tem razão, visto que o pressuposto pleiteado no presente Processo 
Seletivo é a experiência em regência de classe de ensino infantil ou fundamental e o cargo de 
monitor escolar não corresponde às atividades exigidas, uma vez que as atribuições inerentes à um 
monitor escolar são as de auxílio ao professor, auxílio aos alunos com dificuldades especiais e 
auxílio na escola no geral, não correspondendo com as atividades exercidas pelo Professor de 
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Ensino Básico I, previstas na Lei Complementar 021 de 24 de agosto de 2007. Portanto, fato é que 
tal experiência não pode suprir à aquela exigida no Processo Seletivo em questão, restando indeferir 
o respectivo recurso. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Lucilene Aparecida Borges Silva Lima. 
 

Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que a requerente não tem razão, visto que o pressuposto pleiteado no presente Processo 
Seletivo é a experiência em regência de classe de ensino infantil ou fundamental e o cargo de 
monitor escolar não corresponde às atividades exigidas, uma vez que as atribuições inerentes à um 
monitor escolar são as de auxílio ao professor, auxílio aos alunos com dificuldades especiais e 
auxílio na escola no geral, não correspondendo com as atividades exercidas pelo Professor de 
Ensino Básico I, previstas na Lei Complementar 021 de 24 de agosto de 2007. Portanto, fato é que 
tal experiência não pode suprir à aquela exigida no Processo Seletivo em questão, restando indeferir 
o respectivo recurso. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Drielly Machado Mendes. 
 

Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que a requerente não tem razão, visto que de acordo com a Resolução do CNE/CES nº 1, 
de 8 de junho de 2007, em seu art. 5º, estabelece que para os cursos de graduação lato sensu, em 
nível de especialização, sua carga horária deverá cumprir no mínimo 360 horas e a carga horária 
apresentada pela recorrente corresponde a 100 horas. Não atendendo aos requisitos mínimos 
inerentes ao cargo pleiteado. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Terezinha dos Santos Pinheiro. 
 

Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que a graduação apresentada é requisito mínimo para o cargo de Professor de Educação 
Básica. Dessa forma, o título somente seria pontuado caso não fosse utilizado como comprovação 
de requisito para concorrer à vaga, exemplificando, a aplicação da pontuação (cinquenta pontos) 
seria aplicada apenas na apresentação de um novo título. 
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_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Vivian Kelle Lau Alves Farias. 
 

Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que não foram encontrados os documentos pessoais conforme é solicitado no edital, os 
quais constam como requisitos mínimos para a habilitação no Processo Seletivo. Ademais, foi 
apresentada pela solicitante uma carteirinha de cônjuge de sargento contendo apenas o CPF, não 
sendo identificados os seguintes documentos: Cópia da Carteira de Identidade ou equivalente; e 
Cópia do Título de Eleitor e de acordo com o item 4.1 6  que garante: “A ausência de qualquer 
documento importará na desclassificação e exclusão do candidato do processo seletivo”. Restando 
indeferir o respectivo recurso. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Poliana Silva de Morais. 
 

Resposta: Deferido.  Verificada a documentação apresentada conforme requerido, verifica-se que a 
requerente tem razão. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Rita Raquel Freire de Melo. 
 

Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que a candidata atingiu a pontuação máxima em títulos. Assim, de acordo com o edital, 
somente serão pontuados os certificados de acordo com os limites do quadro 6.2.1.7. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Fabiane Souza Mendonça. 
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Resposta: Deferido. Verificada a documentação apresentada conforme requerido, verifica-se que a 
requerente tem razão. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Silvia Helena de Lima Freire. 
 

Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que a graduação apresentada é requisito mínimo para o cargo de Professor de Educação 
Básica. Dessa forma, o título somente seria pontuado caso não fosse utilizado como comprovação 
de requisito para concorrer à vaga, exemplificando, a aplicação da pontuação (cinquenta pontos) 
seria aplicada apenas na apresentação de um novo título. No que tange ao tempo de serviço 
apresentado, conforme o edital para tempo de experiência concomitante não será pontuado duas 
vezes no mesmo item. Restando indeferir o respectivo recurso. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Marcos Aurélio Gomes de Oliveira. 
 

Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que a graduação apresentada é requisito mínimo para o cargo de Professor de Educação 
Básica. Dessa forma, o título somente seria pontuado caso não fosse utilizado como comprovação 
de requisito para concorrer à vaga, exemplificando, a aplicação da pontuação (cinquenta pontos) 
seria aplicada apenas na apresentação de um novo título. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Patrícia da Conceição Alves Cordeiro. 
 

Resposta: Indeferido. Verificada a análise da documentação apresentada conforme requerido 
verifica-se que a graduação apresentada corresponde a dois diplomas: Graduação em Pedagogia e 
Magistério técnico de 1º grau, o verso do diploma de pedagogia consta como apostilamento e no 
item 6.2.1.7 diz “Graduação de Nível Superior em Licenciatura e /ou Bacharelado”, ou seja, não 
consta o Normal Superior conforme a candidata citou no recurso apresentado. Restando indeferir o 
respectivo recurso. 
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_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Lesiane Cristina Lemos Silva do Carmo. 
 

Resposta: Foram verificados todos os critérios de acordo com o edital 001/2022, conforme 
solicitado pela requerente. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Matias Rafael dos Reis.  
 
 
Resposta: Deferido. Verificada a documentação apresentada conforme requerido verifica-se que o 
requerente tem razão. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Cecília Natalina Alves Calvão. 
 
Resposta: Deferido. Verificada a documentação apresentada conforme requerido verifica-se que a 
requerente tem razão. 
 
 
_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Meire Karina Kobayashi Fernandes. 
 
 
Resposta para o cargo de AUXILIAR DE BIBLIOTECA: Deferido. Verificada a documentação 
apresentada conforme requerido verifica-se que a requerente tem razão. 
 
 
Resposta para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA: Indeferido. Verificada a 
análise da documentação apresentada conforme requerido verifica-se que a graduação apresentada é 
requisito mínimo para o cargo de Professor de Educação Básica. Dessa forma, o título somente seria 
pontuado caso não fosse utilizado como comprovação de requisito para concorrer à vaga, 
exemplificando, a aplicação da pontuação (cinquenta pontos) seria aplicada apenas na apresentação 
de um novo título. 
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_______________________________________________________ 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Seletivo Edital nº 001/2022. 
Recorrido: Comissão Examinadora. 
Recorrente: Mirian Aparecida Machado. 
 
 
Resposta: Deferido. Verificada a documentação apresentada conforme requerido, verifica-se que a 
requerente tem razão. 
 
 

São José da Barra, 26 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 

Viviane Maria Martins Silva Lyvem Kelly de Avelar 
Membro da Comissão Examinadora Membro da Comissão Examinadora 

  
  
  

Leene Pereira Alves 
Membro da Comissão Examinadora 

 
 

 
 
 

 


