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Edital n.º 05 - Lagoa Grande(PE), 03 de setembro de 2021. 
 
 

JUSTIFICATIVA DE INDEFERIMENTO DOS RECURSOS  
 

Após análise rigorosa dos recursos e documentos apresentados, a conclusão foi de que as notas que deveriam ser 

atribuídas aos candidatos são aquelas constantes no Resultado Preliminar. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 1806 

Recurso Apresentado: 

O candidato solicita a revisão das notas, justificando que foram anexados os documentos necessários para atribuição de 

maior pontuação, acerca de títulos e tempo de experiência. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Educador Físico – Secretaria de 

Saude, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para 

cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato 

se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se 

deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de 

agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se que a comprovação de experiência, 

dentro do período válido foi de 27 de agosto de 2016 a 15 de fevereiro de 2017, 16 de fevereiro de 2017 a 31 de 

dezembro de 2018 e de 01/01/2019 a 31 de dezembro de 2019 perfazendo, portanto, 3 (três) anos completos. Ainda 

conforme o Item 6.2 anexo II, “10 pontos para certificados de Certificado ou declaração e Curso de Especialização 

latu sensu na área que concorre (Saúde Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde e/ou 

Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 certificado” verifica-se a comprovação de 1 título. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

  
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2228 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência, sob a alegação de que o documento apresentado 

comprovou o exercício da profissão. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de experiência profissional para o cargo de Recepcionista – 

Secretaria de Saúde, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para 

cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato 

se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se 

deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de 

agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se que a comprovação de experiência, 

dentro do período válido foi de 01 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020, perfazendo, portanto, menos de 

1 ano completo.  

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4355 
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Recurso Apresentado:  

O candidato solicitou a revisão das notas, justificando que foram anexados os documentos necessários para atribuição de 

maior pontuação, acerca de títulos e tempo de experiência. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e experiência profissional para o cargo de 

Farmacêutico – Secretaria de Saúde, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para 

cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato 

se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se 

deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de 

agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se que a comprovação de experiência, 

dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 10 de outubro de 2017, de 4 de dezembro de 2018 a 18 de 

setembro de 2019 e de 19 de setembro de 2019 a 13 de outubro de 2019. Perfazendo, portanto, 2 (dois) anos 

completos.  

Ainda conforme o Item 6.2 anexo II, “10 pontos para certificados de Certificado ou declaração e Curso de 

Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde 

e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 certificado” verifica-se a comprovação de 1 título. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2674  

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota de títulos, alegando a inclusão de certificado de informática. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar Administrativo – Secretaria 
de Saúde, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 
002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos por Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 
2 certificados”. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a inexistência de certificados 
condizentes com o edital. 
Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3466 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência, sob a alegação de que o documento apresentado 

comprovou o exercício da profissão. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de experiência profissional para o cargo de Eletricista – 

Secretaria de Saúde, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para 

cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato 

se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se 

deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de 

agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se que a comprovação de experiência 

atinge menos de um (1) ano completo.  
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Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2129 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência, sob a alegação de que os documentos apresentados 

comprovaram maior tempo no exercício da profissão. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de experiência profissional para o cargo de Nutricionista – 

Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, 

receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área 

para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital 

supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho 

prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, dentro do 

período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 28 de julho de 2021. Perfazendo, portanto, quatro (4) anos completos. 

Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será admitido e computado o tempo de serviço prestado 

concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 1720 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer:  

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Orientador Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 31 de outubro de 2016, de 01 de abril de 2017 

a 30 de novembro de 2017, de 03 de junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019 e de 02 de março de 2020 a 01 de 

abril de 2020. Perfazendo, portanto, um (1) ano completo. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será 

admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência 

profissional. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” Ainda conforme o Item 6.2 anexo II, “10 pontos para 

certificados de Certificado ou declaração e Curso de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde 

Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 

certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a inexistência de certificados condizentes 

com o edital. 

 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 



 
 

 
MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

 
 

4 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2956 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Técnico em Enfermagem plantonista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 

002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada 

no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 01 de fevereiro de 2018 a 26 de agosto de 2021. Perfazendo, portanto, 

três (3) anos completos. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será admitido e computado o tempo de 

serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3316 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados garantiriam 

maior pontuação nesse quesito. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – 

Secretaria de Saude. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, 

receberá “05 pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados” Assim, com base nos documentos 

apresentados, verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2829 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua prova de tempo de experiência, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Cirurgião Dentista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, atingindo três anos (3) 

completos, portanto, mantendo a pontuação alcançada. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3720 

Recurso Apresentado:  
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O candidato solicita revisão de sua prova de tempo de experiência, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Psicólogo – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 30 de outubro de 2018, de 11 de novembro 

de 2019 a 15 de fevereiro de 2021 e de 01 de junho de 2021 a 28 de julho de 2021. Perfazendo, portanto, três (3) 

anos completos. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será admitido e computado o tempo de serviço 

prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2416 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 01 de novembro de 2017 a 23 de dezembro de 2020. Perfazendo, 

portanto, três (3) anos completos. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será admitido e computado o 

tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” e “10 pontos para Certificado ou declaração de 

Curso de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância 

em Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 1545 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Farmacêutico – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos 

de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou 

Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 



 
 

 
MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

 
 

6 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, 

dentro do período válido foi de 01 de fevereiro de 2021 a 26 de agosto de 2021. Perfazendo, portanto, menos de 

um (1) ano completo. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, “só serão aceitos Diplomas, Certificados e 

Declarações emitidos por instituição reconhecida por autoridade pública competente”. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” e “10 pontos para Certificado ou declaração de 

Curso de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância 

em Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4077 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Auxiliar Administrativo – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público 

ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, 

dentro do período válido foi de 10 de março de 2020 a 21 de dezembro de 2020. Perfazendo, portanto, menos de 

um (1) ano completo.  

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos 

por Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4077 

Recurso Apresentado:  

Parecer: Indeferido, em virtude de não ter ocorrido o envio do Requerimento de Recurso (Anexo V do Edital, nos 

termos do item 8.3). 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2410 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Orientador Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 
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o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 13 de fevereiro de 2017 a 13 de maio de 2017, 15 de maio de 2017 a 

31 de dezembro de 2017, 01 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 01 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro 

de 2019 e de 03 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Perfazendo, portanto, três (3) anos completos.  

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2660 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Técnico em Enfermagem Plantonista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 

002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada 

no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 03 de outubro de 2016, de 01 de junho a 2020 

a 31 de dezembro de 2020 e de 04 de janeiro de 2021 a 31 de agosto de 2021. Perfazendo, portanto, um (1) ano 

completo.  

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2266 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Psicólogo – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2020. Perfazendo, 

portanto, três (3) anos completos.  

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2946 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 
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Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Auxiliar de Saúde Bucal – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para 

os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 06 de julho de 2016 a 03 de agosto de 2021. Perfazendo, portanto, 

um (1) ano completo. Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível 

Médio, receberá “10 pontos por Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base 

nos documentos apresentados, verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4366 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Recepcionista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos 

de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou 

Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, 

verificou-se experiência profissional em outras áreas, não pontuando nesse edital. Ainda conforme previsto no Item 

6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos por Certificado do Curso de 

no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a existência de 

1 certificado. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2709 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para 

os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 30 de dezembro de 2016 e de 06 de fevereiro 

de 2017 a 30 de maio 2017. Perfazendo, portanto, menos de um (1) ano completo.  Ainda conforme previsto no Item 

6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 pontos por Certificado do Curso 

em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado condizente com o edital. 
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Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3288 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Enfermeiro PSF – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos 

de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou 

Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, 

dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 31 de março de 2019 e de 01 de abril de 2019 a 04 de janeiro 

de 2021. Perfazendo, portanto, quatro (4) anos completos. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será 

admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência 

profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2188 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação em experiência profissional. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Cirurgião Dentista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 02 de maio de 2019 a 21 de julho de 2021. Perfazendo, portanto, dois 

(2) anos completos. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será admitido e computado o tempo de serviço 

prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3582 

Recurso Apresentado:  

Parecer: Indeferido, em virtude de não ter ocorrido o envio do Requerimento de Recurso (Anexo V do Edital, nos 

termos do item 8.3). 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3800 

Recurso Apresentado:  
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O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam de 40 pontos em experiência profissional. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Enfermeiro PSF – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos 

de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou 

Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, 

dentro do período válido foi de 04 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e 04 de janeiro de 2021 a 26 de 

agosto de 2021. Perfazendo, portanto, um (1) ano completo. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não 

será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência 

profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4358 

Recurso Apresentado:  

Parecer: Indeferido, em virtude de não ter ocorrido o envio do Requerimento de Recurso (Anexo V do Edital, nos 

termos do item 8.3). 

  

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2239 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam de 40 pontos em experiência profissional. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de experiência profissional para o cargo de Técnico em 

Enfermagem Plantonista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 9.10 - Só serão aceitos Diplomas, Certificados 

e Declarações emitidos por instituição reconhecida por autoridade pública competente. Conforme previsto no Item 6.2 

anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de 

“experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 

05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, 

sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com 

base nos documentos apresentados, não foi possível determinar o período de tempo de trabalho prestado. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2071 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam de 40 pontos em experiência profissional. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de experiência profissional para o cargo de Psicólogo – 

Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 9.10 - Só serão aceitos Diplomas, Certificados e Declarações 

emitidos por instituição reconhecida por autoridade pública competente. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital 



 
 

 
MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

 
 

11 

nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência 

comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, 

logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo 

computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos 

documentos apresentados, dentro do período válido foi de 05 de junho de 2017 a 20 de maio de 2019. Perfazendo, 

portanto, um (1) ano completo. Vale salientar que não foi possível determinar o período de tempo de trabalho prestado 

em alguns dos certificados pela ausência de datas. Ainda segundo o supracitado edital, não será admitido e computado 

o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3809 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam nota máxima em experiência profissional. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de experiência profissional para o cargo de Enfermeiro PSF 

– Secretaria de Saude. Conforme previsto no Item 9.10 - Só serão aceitos Diplomas, Certificados e Declarações emitidos 

por instituição reconhecida por autoridade pública competente. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 

002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada 

no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, 

portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 07 de outubro de 2016, de 03 de julho de 

2017 a 08 de julho de 2019 e de 02 de outubro de 2019 a 19 de abril de 2021. Perfazendo, portanto, três (3) anos 

completos. A nota de títulos atingida pela apreciação dos certificados foi máxima. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2310 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam de 40 pontos em experiência profissional. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de experiência profissional para o cargo de Enfermeiro PSF 

– Secretaria de saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, 

receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área 

para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital 

supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho 

prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, dentro do 

período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 17 de julho de 2019 e de 01 de agosto de 2019 a 01 de fevereiro de 

2021. Perfazendo, portanto, quatro (4) anos completos. Vale salientar que segundo o supracitado edital, não será 

admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência 

profissional. 
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Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3179 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados nenhuma experiência foi comprovada. 

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “05 

pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados” Assim, com base nos documentos 

apresentados, verifica-se a inexistência de certificados. 

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2870 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados não foram devidamente analisados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Orientador Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 12 de dezembro de 2016 e de 13 de fevereiro 

a 22 de dezembro de 2017. Perfazendo, portanto, um (1) ano completo. Vale salientar que, segundo o supracitado 

edital, não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de 

experiência profissional. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” Ainda conforme o Item 6.2 anexo II, “10 pontos para 

certificados de Certificado ou declaração e Curso de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde 

Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 

certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a existência de 1 certificado de 40 horas. 
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Vale ressaltar que, segundo o Item 6.10 – “Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital.” 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2865 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados não foram devidamente analisados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Orientador Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2017, de 13 de fevereiro 

de 2017 a 31 de dezembro de 2017 e de 03 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Perfazendo, portanto, 

dois (2) anos completos.  

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” assim como “10 pontos para certificados de 

Certificado ou declaração e Curso de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde Pública, Atenção 

Primária em Saúde, Vigilância em Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 certificado”. Assim, com 

base nos documentos apresentados, verifica-se a inexistência de certificações para este quesito. 

Vale ressaltar que, segundo o Item 6.10 – “Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital”. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3237 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Técnico em Enfermagem – 

Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, 

receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área 

para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital 

supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho 

prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados nenhuma 

experiência foi comprovada. 

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos 

por Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados. 
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Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os 

requisitos específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3012 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo Auxiliar de Saúde Bucal – Secretaria 

de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 

pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual 

o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja 

publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a 

partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados nenhuma experiência foi comprovada. 

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos 

por Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados. 

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os 

requisitos específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2919 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação em experiência profissional. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Cirurgião Dentista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados consideram-se apenas as datas registradas nas matrículas para calculo de tempo. Permanecendo, 

portanto, quatro (4) anos completos. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será admitido e computado 

o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3239 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 
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Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – 

Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, 

receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área 

para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital 

supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho 

prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados nenhuma 

experiência foi comprovada. 

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “05 

pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados” Assim, com base nos documentos 

apresentados, verifica-se a inexistência de certificados. 

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2378 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – 

Secretaria da Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, 

receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área 

para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital 

supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho 

prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados nenhuma 

experiência foi comprovada para este período. 

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “05 

pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados” Assim, com base nos documentos 

apresentados, verifica-se a inexistência de certificados. 

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2901 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Recepcionista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos 
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de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou 

Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, 

verificou-se experiência profissional inferior a um (1) ano completo, não gerando pontuação. Vale salientar que o 

estágio não é válido como experiência profissional e sim como atividade acadêmica. Conforme a LEI Nº 11.788, DE 25 

DE SETEMBRO DE 2008, Art. 1º, o estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial 

e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos 

por Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3316 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para 

os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido não foram encontradas comprovações de experiência profissional na área.  

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 

pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado 

condizente com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2479 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para 

os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido não foram encontradas comprovações de experiência profissional na área.  

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 
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pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado 

condizente com o edital. 

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3355 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Educador Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido não foram encontradas certificação de atuação na área.  

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” Ainda conforme o Item 6.2 anexo II, “10 pontos para 

certificados de Certificado ou declaração e Curso de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde 

Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 

certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a existência de um (1) certificado de 40 

horas. Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a 

escolaridade exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não 

comprovar os requisitos específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2727 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e experiência profissional, sob a alegação de que os 

documentos não foram apreciados adequadamente. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Cirurgião Dentista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados consideram-se apenas as datas validas de 01 de janeiro de 2020 a 26 de agosto de 202, Perfazendo, 

portanto, um (1) ano completo. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será admitido e computado o 

tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 
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Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” Ainda conforme o Item 6.2 anexo II, “10 pontos para 

certificados de Certificado ou declaração e Curso de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde 

Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 

certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a existência de dois (2) certificados acima 

de 40 horas.  

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2996 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Educador Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 13 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, de 01 de março de 

2018 a 31 de dezembro de 2018, de 01 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e de 03 de fevereiro de 2020 

a 31 de dezembro de 2020. Perfazendo, portanto, três (3) anos completos. Vale salientar que, segundo o supracitado 

edital, não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de 

experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2554 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para 

os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido não foram encontradas comprovações de experiência profissional na área.  

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 

pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado 

condizente com o edital. 
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Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 
provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 
 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2416 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 26 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2016, de 01 de agosto de 

2017 a 14 de agosto de 2018 e de 01 de janeiro de 2021 a 11 de agosto de 2021. Perfazendo, portanto, dois (2) 

anos completos. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será admitido e computado o tempo de serviço 

prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3196 

Recurso Apresentado:  

Parecer: Indeferido, em virtude de não ter ocorrido o envio do Requerimento de Recurso (Anexo V do Edital, nos 

termos do item 8.3). 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3633 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para 

os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido não foram encontradas comprovações de experiência profissional na área.  

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 

pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado 

condizente com o edital. 
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Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2246 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para 

os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido de 01 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Perfazendo, portanto, 

menos de um (1) ano completo e não alcançando pontuação.   

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2999 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Auxiliar Administrativo – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público 

ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, 

dentro do período válido foi de 25 de abril de 2017 a 25 de maio de 2020. Perfazendo, portanto, três (3) anos 

completos.  

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3571 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os certificados não foram apreciados 

adequadamente. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Cirurgião Dentista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” 
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Ainda conforme o Item 6.2 anexo II, “10 pontos para certificados de Certificado ou declaração e Curso de 

Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde 

e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-

se a inexistência certificados ou declarações dessa natureza.  

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

. 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2487 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 01 de agosto de 2017 a 24 de junho de 2021. Perfazendo, portanto, 

quatro (4) anos completos. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será admitido e computado o tempo 

de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2368 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência e títulos, sob a alegação de que os documentos 

apresentados comprovam maior tempo no exercício da profissão e maior nota de títulos. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Motorista – Secretaria de Assistência 

Social, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos 

para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o 

candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja 

publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a 

partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se que a comprovação de 

experiência, dentro do período válido foi de 01 de fevereiro d 2017 a 31 de dezembro de 2017, de 15 de janeiro de 

2018 a 31 de dezembro de 2018, de 07 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro do 2019, de 20 de janeiro de 2020 a 31 

de dezembro de 2020 e de 4 de janeiro de 2021 a 26 de agosto de 2021. Perfazendo, portanto, quatro (4) anos 

completos.  

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2867 

Recurso Apresentado:  
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O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 26 de agosto de 1016 a 31 de outubro de 2016 e de 19 de maio de 

2017 a 31 de novembro de 2020. Perfazendo, portanto, quatro (4) anos completos. Vale salientar que, segundo o 

supracitado edital, não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de 

pontuação de experiência profissional.  

Ainda conforme o Item 6.2 anexo II, “10 pontos para certificados de Certificado ou declaração e Curso de 

Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde 

e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-

se a existência de 1 certificado. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3229 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar Administrativo – Secretaria 

de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 

pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual 

o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja 

publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a 

partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados experiência foi comprovada de 26 de 

agosto de 2016 a 31 de dezembro de 1016. Perfazendo, portanto, menos de um (1) ano e não pontuando. 

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos 

por Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados. 

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os 

requisitos específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3481 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam de 40 pontos em experiência profissional. 

Parecer: 
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Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de experiência profissional para o cargo de Enfermeiro 

Especialista em Obstetrícia – Secretaria de saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de 01 de abril de 2017 a 26 de agosto de 2021. Perfazendo, portanto, 

quatro (4) anos completos. Vale salientar que segundo o supracitado edital, não será admitido e computado o tempo de 

serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2920 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Técnico em Enfermagem plantonista – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 

002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada 

no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, não foi possível comprovar o tempo de experiência profissional. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3931 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Educador Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido se mantém a contagem de três (3) anos completos.  

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 
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Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4385 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados não foram devidamente analisados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Orientador Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido não houve comprovação de experiência profissional. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” assim como “10 pontos para certificados de 

Certificado ou declaração e Curso de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde Pública, Atenção 

Primária em Saúde, Vigilância em Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 certificado”. Assim, com 

base nos documentos apresentados, verifica-se a inexistência de certificações para este quesito. 

 
 
 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4022 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para 

os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido não foi identificada experiência profissional na área.  Ainda conforme 

previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado condizente 

com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3725 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 
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Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para 

os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido não foi identificada experiência profissional na área.  Ainda conforme 

previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado em área 

correlata. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3390 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência e títulos, sob a alegação de que os documentos 

apresentados comprovam maior tempo no exercício da profissão e maior nota de títulos. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Motorista – Secretaria de Assistência 

Social, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos 

para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o 

candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja 

publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a 

partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se que a comprovação de 

experiência, dentro do período válido foi de três (3) anos completos.  

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 

pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a existência de um (1) 

certificado em área correlata. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3642 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Médico PSF – Secretaria de Saúde. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de nível superior, receberá “05 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” e “10 pontos para Certificado ou declaração e 

Curso de Especialização latu sensu na área que concorre, no mínimo 360 horas, até 1 certificado”. Assim, com 

base nos documentos apresentados, verifica-se a existência de 2 certificados de curso e 1 certificado de pós-

graduação que já constavam na nota. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 
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RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3513 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Orientador Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, dentro do período válido foi de três (3) anos. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será 

admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência 

profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3746 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Cozinheiro – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de 

Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou 

Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, 

dentro do período válido foi para atingir um (1) ano completo.  Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital 

nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 pontos por Certificado do Curso em área correlata, 

até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado condizente com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3907 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 

002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência 

comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, 

logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo 
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computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos 

documentos apresentados, não foi possível comprovar experiência profissional.  Ainda conforme previsto no Item 6.2 

anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 pontos por Certificado do Curso 

em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado condizente com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2508 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Interior. Conforme previsto no Item 6.2 

anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de 

“experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 

05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, 

sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com 

base nos documentos apresentados, a comprovação de experiência profissional ficou abaixo de um (1) ano 

completo, não pontuando. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3009 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente analisados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Orientador Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 

certificados”. Ainda segundo o supracitado edital, “10 pontos para certificados de Certificado ou declaração e Curso 

de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância em 

Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a existência de 2 certificações para Curso. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

 
 
 
 
Experiência profissional dos últimos 5 anos, comprovada na função que concorre, sem sobre posição de tempo com outro 
vínculo empregatício  
Indeferido, em virtude de não ter ocorrido o envio do Requerimento de Recurso (Anexo V do Edital, nos termos 

do item 8.3). 

No que se refere a considerar graduação para atribuição de pontuação, não é possível, nos termos do Anexo II 

do Edital. 
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RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3894 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar Administrativo – Secretaria 

de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 

pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual 

o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja 

publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a 

partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados a experiência profissional não foi 

comprovada. 

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos 

por Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados. 

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os 

requisitos específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3361 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota de títulos, alegando que os documentos não foram devidamente observados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar Administrativo – Secretaria 

de Agricultura e Desenvolvimento do Interior, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. Conforme previsto 

no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos por Certificado do 

Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados”. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a 

existência de um (1) certificado. No que se refere a considerar graduação para atribuição de pontuação, não é possível, 

nos termos do Anexo II do Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3913 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Enfermeiro PSF – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos 

de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou 

Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, 



 
 

 
MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

 
 

29 

dentro do período válido o tempo computado foi de três (3) anos completos. Vale salientar que, segundo o 

supracitado edital, não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de 

pontuação de experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2902 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Cargo 

de Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do 

Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência 

comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, 

logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo 

computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos 

documentos apresentados, não foi possível comprovar experiência profissional.  Ainda conforme previsto no Item 6.2 

anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 pontos por Certificado do Curso 

em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado condizente com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 
 
RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 1774 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de experiência profissional, sob a alegação de que os documentos 

apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Vigia 

– Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível 

Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou 

Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, não 

foi possível comprovar experiência profissional dentro do período valido. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4447 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Pedreiro 

– Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 
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Cargos de Nível Fundamental, receberá “05 pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados” 

Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4429 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Pedreiro 

– Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Fundamental, receberá “05 pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados” 

Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4451 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o Pedreiro 

– Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 

Cargos de Nível Fundamental, receberá “05 pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados” 

Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3241 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota de experiência, alegando a que as comprovações atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar Administrativo – Secretaria 

de Saúde, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 

002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada 

no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, foi possível comprovar experiência profissional de dois (2) completos.  

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2168 
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Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota de experiência, alegando a que as comprovações atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar Administrativo II – Secretaria 

de Assistência Social, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do 

Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência 

comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, 

logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo 

computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos 

documentos apresentados, não foi possível comprovar experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3558 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Médico PSF – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de 

Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou 

Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, 

dentro do período válido foi de um (1) ano completo. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, não será 

admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência 

profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3148 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota de experiência, alegando a que as comprovações atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Digitador – Secretaria de Assistência 

Social, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 

002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada 

no Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, foi possível comprovar um (1) ano de experiência profissional. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3293 

Recurso Apresentado:  
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O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados não 

foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – 

Secretaria de  Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível 

Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou 

Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao 

Edital supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de 

trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados 

nenhuma experiência foi comprovada. 

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “05 

pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados” Assim, com base nos documentos 

apresentados, verifica-se a inexistência de certificados. 

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3352 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Técnico em Enfermagem PSF – Secretaria de Saúde. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Médio, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, não foi possível comprovar experiência profissional.  

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Médio, receberá “10 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 20 horas, até 2 certificados” Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a inexistência de certificados condizentes com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO - INSCRIÇÃO 3257 

Recursos Apresentado: 

O candidato solicita a anexação de documentação comprobatória de títulos na fase recurso. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recursos quanto ao resultado da prova de títulos para o cargo de Bioquímico – Secretaria de Saúde, 

da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. Conforme previsto no Item 6.3 - A entrega das cópias dos 

títulos/comprovação de tempo de trabalho se dará nos termos do item 6.6. O candidato deverá enviar seus títulos, 

acompanhados de Capa do Caderno de Apresentação de Documentos, conforme Modelo incluso no Anexo IV, deste Edital. 

Seguindo o cronograma. 
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Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO - INSCRIÇÃO 3357 

Recursos Apresentado: 

O candidato solicita a anexação de documentação comprobatória de títulos na fase recurso. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recursos quanto ao resultado da prova de títulos para o cargo de Enfermeiro PSF – Secretaria de 

Saúde, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. Conforme previsto no Item 6.3 - A entrega das cópias dos 

títulos/comprovação de tempo de trabalho se dará nos termos do item 6.6. O candidato deverá enviar seus títulos, 

acompanhados de Capa do Caderno de Apresentação de Documentos, conforme Modelo incluso no Anexo IV, deste Edital. 

Seguindo o cronograma. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4435 

Recurso Apresentado:  

O candidato não faz solicitação. 

Parecer: 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3921 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer:  

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Orientador Social – Secretaria de Assistência Social.  

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” Ainda conforme o Item 6.2 anexo II, “10 pontos para 

certificados de Certificado ou declaração e Curso de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde 

Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 

certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se a inexistência de certificados condizentes 

com o edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3944 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por títulos, sob a alegação de que os documentos apresentados comprovam 

maior tempo no exercício da profissão e maior nota de títulos. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Motorista – Secretaria de Agricultura 

e Desenvolvimento Interior, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. 
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Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 pontos 

por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificados. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3455 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência e títulos, sob a alegação de que os documentos 

apresentados comprovam maior tempo no exercício da profissão e maior nota de títulos. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Motorista – Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, da Seleção Simplificada do Município de Lagoa Grande. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos 

para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço Público ou Privado na área para a qual o 

candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja 

publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o tempo de trabalho prestado e declarado a 

partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se que a comprovação de 

experiência, dentro do período válido foi de um (1) ano completo.  

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “5 

pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados”. Verifica-se a inexistência de certificado. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3518 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota por tempo de experiência, sob a alegação de que os documentos apresentados 

atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, não foi possível comprovar experiência profissional 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 4017 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e experiência, sob a alegação de que os documentos 

apresentados não foram devidamente apreciados. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os 
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Cargos de Nível Fundamental, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no Serviço 

Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco anos 

anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu  em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, o 

tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados nenhuma experiência foi comprovada. 

Ainda conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Fundamental, receberá “05 

pontos por Certificado do Curso em área correlata, até 4 certificados” Assim, com base nos documentos 

apresentados, verifica-se a inexistência de certificados. 

Vale ressaltar que segundo o item 6.10 - Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade 

exigida, bem como não atingir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na Avaliação Curricular ou não comprovar os requisitos 

específicos para cada função expostos no Anexo I deste Edital. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 

 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 2460 

Recurso Apresentado:  

Parecer: 

Indeferido, em virtude de não ter ocorrido o envio do Requerimento de Recurso (Anexo V do Edital, nos termos 

do item 8.3). 

 

RECURSO APRESENTADO – INSCRIÇÃO 3853 

Recurso Apresentado:  

O candidato solicita revisão de sua nota na prova de títulos e por tempo de experiência, sob a alegação de que os 

documentos apresentados atingiriam maior pontuação. 

Parecer: 

Cuida-se de análise de recurso contra o resultado da prova de títulos e da prova de experiência profissional para o cargo 

de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social. Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, 

para os Cargos de Nível Superior, receberá 8 pontos para cada ano completo de “experiência comprovada no 

Serviço Público ou Privado na área para a qual o candidato se inscreveu, nos últimos 05 anos”, logo, nos  cinco 

anos anteriores ao Edital supramencionado, cuja publicação se deu em 20 de agosto de 2021, sendo computado, portanto, 

o tempo de trabalho prestado e declarado a partir de 26 de agosto de 2016. Assim, com base nos documentos 

apresentados, não foi possível contabilizar experiência profissional. Vale salientar que, segundo o supracitado edital, 

não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de pontuação de experiência 

profissional. 

Conforme previsto no Item 6.2 anexo II do Edital nº. 002/2021, para os Cargos de Nível Superior, receberá “5 pontos por 

Certificado do Curso de no mínimo 40 horas, até 2 certificados” e “10 pontos para Certificado ou declaração de 

Curso de Especialização latu sensu na área que concorre (Saúde Pública, Atenção Primária em Saúde, Vigilância 

em Saúde e/ou Obstetrícia), no mínimo 360 horas, até 1 certificado”. Assim, com base nos documentos apresentados, 

verifica-se a existência de 1 certificado. 

Assim, a Comissão conhece do recurso, por ter sido interposto a tempo e modo, e, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo inalterada a avaliação do recorrente. 
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