PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO/RS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2017

PARA LOCALIZAR SEU RECURSO PRESSIONE OS BOTÕES CTRL+F DO TECLADO E DIGITE O NÚMERO DO PROTOCOLO DE RECURSO
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA DE TÍTULOS

Protocolo

Situação do Recurso

Item

Nome do Arquivo

Justificativa
O título não é aceito pois foi realizado em período concomitante ao outro título válido.
O item 6.26 determina que o período não pode ser concomitante, não sendo consideradas apenas as datas de
início e final do curso.

45407151865

Indeferido

4.1

certificado(1).pdf - certificado.pdf

45407151868

Indeferido

2.1

DocGabi001.jpg

45407151871

Indeferido

4.1

IMG_20180110_112620.jpg

45407151871

Indeferido

4.2

IMG_20171227_122056.jpg

45407151871

Indeferido

4.3

IMG_20180110_135939.jpg

6.26 Não serão pontuados os títulos:
t) De cursos que sejam realizados em período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à
exceção de curso Técnico, Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado;
Conforme Edital de Abertura item 6.26 Não serão pontuados os títulos: Letra f) Considerados requisitos de
escolaridade do cargo. Por esse motivo o titulo não foi pontuado. Esse Titulo o Candidato deverá entregar, na
ocasião da posse do Concurso Público.
Conforme Edital de Abertura, item 6.13 ?Serão considerados apenas os títulos com data de início de realização
a partir de 20/10/2015 até o prazo estabelecido para divulgação dos aprovados, conforme especificado no
Cronograma de Execução, à exceção de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e
Doutorado.?, o curso apresentado iniciou em 2001.
Conforme Edital de Abertura, item 6.18 ?Os títulos para comprovação de participação em cursos, seminários,
simpósios, congressos, oficinas, workshops só serão considerados se estiverem relacionados ao cargo, com
carga horária mínima de 80 horas.?
Conforme Edital de Abertura, item 6.10 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos
documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão
ser encaminhados conforme item 6.2 deste Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos
documentos encaminhado, inclusive alteração de alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos
enviado de forma diferente durante período definitivo.

45407151872

Indeferido

4.1

LiteraturaInfantil.pdf

45407151872

Indeferido

4.2

AtrajetoriadoECA.pdf

45407151872

Indeferido

4.3

oficinaspedagógicas.pdf

45407151875

Indeferido

4.1

CERTIFICADOATIVIDADESSALADEAULA.pdf

45407151875

Indeferido

4.2

CERTIFICADOALFABETIZAÇÃOMETODOFONICO.pdf

45407151875

Indeferido

4.3

CERTIFICADOAIMPORTANCIADOREFORÇOESCOLAR.pdf

45407151877

Indeferido

4.1

PlataformaINEAD.jpg

45407151877

Indeferido

4.2

PlataformaINEAD2.jpg

45407151878

Indeferido

4.1

cursodeeducaçãoinclusa.pdf

45407151879

Indeferido

4.1

cursodislexiaEsteio.pdf

45407151879

Indeferido

4.2

cursonaoapresendizadoEsteio.pdf

Conforme Edital de Abertura item 6.10 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos
documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão
ser encaminhados conforme item 6.2 deste Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos
documentos encaminhado, inclusive alteração de alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos
enviado de forma diferente durante período definitivo.
Conforme Edital de Abertura item 6.10 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos
documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão
ser encaminhados conforme item 6.2 deste Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos
documentos encaminhado, inclusive alteração de alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos
enviado de forma diferente durante período definitivo.
Conforme Edital de Abertura item 6.10 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos
documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão
ser encaminhados conforme item 6.2 deste Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos
documentos encaminhado, inclusive alteração de alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos
enviado de forma diferente durante período definitivo.
Todos os títulos apresentado possuem o mesmo período 28/10/2017 a 07/12/2017. Conforme Edital de
Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: t) De cursos que sejam realizados em período
concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico, Graduação,
Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?, sendo assim mantem-se a nota
atribuída.
Todos os títulos apresentado possuem o mesmo período 28/10/2017 a 07/12/2017. Conforme Edital de
Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: t) De cursos que sejam realizados em período
concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico, Graduação,
Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?, sendo assim mantem-se a nota
atribuída.
Todos os títulos apresentado possuem o mesmo período 28/10/2017 a 07/12/2017. Conforme Edital de
Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: t) De cursos que sejam realizados em período
concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico, Graduação,
Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?, sendo assim mantem-se a nota
atribuída.
Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: t) De cursos que sejam realizados em
período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico, Graduação,
Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?, sendo assim mantem-se a nota
atribuída.
Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: t) De cursos que sejam realizados em
período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico, Graduação,
Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?, sendo assim mantem-se a nota
atribuída.
Conforme Item 6.26 do Edital de Abertura, não serão pontuados os títulos: t) De cursos que sejam realizados
em período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico,
Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado. Conforme o Edital é
considerado todo período de realização do curso e não somente a data final do curso, por esse motivo foi
indeferido.
O título aceito pela banca foi realizado nos meses de abril a julho de 2016, o certificado do curso Dislexia tem
como período os meses de maio a julho 2016, sendo assim foram realizados em período concomitante.
Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: t) De cursos que sejam realizados em
período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico, Graduação,
Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?, sendo assim mantem-se a nota
atribuída.
O título aceito pela banca foi realizado nos meses de abril a julho de 2016, o certificado do curso Dimensões
da Não Aprendizagem tem como período os meses de abril a julho 2016, sendo assim foram realizados em
período concomitante. Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: t) De cursos
que sejam realizados em período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de
curso Técnico, Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?, sendo assim
mantem-se a nota atribuída.

45407151881

Indeferido

4.1

PEIBrincar.pdf

45407151881

Deferido

4.2

PEISaúdeeBem-estar.pdf

45407151882

Deferido

4.1

Natcha3.pdf

45407151882

Indeferido

4.2

Natcha4.pdf

Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: t) De cursos que sejam realizados em
período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico, Graduação,
Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?, sendo assim mantem-se a nota
atribuída.
O curso apresentado não foi realizado em período concomitante.
Foi aceito tendo em vista que nenhum dos títulos, realizados em período concomitante foi aceito, ferindo o
principio da alínea T do item 6.26 que diz: t) De cursos que sejam realizados em período concomitante. SERÁ
PONTUADO SOMENTE O TÍTULO DE MAIOR VALOR, à exceção de curso Técnico, Graduação,
Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?, sendo assim mantem-se a nota
atribuída.
Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: t) De cursos que sejam realizados em
período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico, Graduação,
Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?
O título tem período concomitante com o título aceito, já que tem início no dia 04 de novembro, sendo
concluído em 20 de dezembro.

45407151885

Deferido

4.1

PiscologiaeEducação.pdf

Item 6.26 Não serão pontuados os títulos:
t) De cursos que sejam realizados em período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à
exceção de curso Técnico, Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado;
O recurso não é aceito em virtude do curso a que se refere o título ser um dos requisitos do cargo. Para
nomeação, é obrigatório que o profissional tenha Ensino Médio Completo com habilitação em magistério ou
Curso superior em Pedagogia - Séries Iniciais.

45407151889

Indeferido

4.1

20180112113958(1).pdf - 20180112113958(1).pdf 20180112113958(1).pdf

45407151891

Indeferido

4.1

datas.pdf

45407151927

Indeferido

4.1

curso1frente.pdf - curso1verso.pdf

45407151927

Indeferido

4.2

curso2frente.pdf - curso2verso.pdf

45407151928

Indeferido

4.1

reenviartitulo.bmp

45407151928

Indeferido

4.2

ulbrareenviarconcurso.pdf

45407151929

Indeferido

3.1

mídias2.pdf

O item 6.26 determina na alínea F esta questão:
6.26 Não serão pontuados os títulos:
f) Considerados requisitos de escolaridade do cargo;
No certificado não consta a data especificada de início nem de término do curso, consta apenas a data do
certificado.
Conforme Edital de Abertura, item 6.13 ?Serão considerados apenas os títulos com data de início de realização
a partir de 20/10/2015 até o prazo estabelecido para divulgação dos aprovados, conforme especificado no
Cronograma de Execução, à exceção de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e
Doutorado.?, o curso apresentado iniciou em 03/06/2014.
Conforme Edital de Abertura, item 6.13 ?Serão considerados apenas os títulos com data de início de realização
a partir de 20/10/2015 até o prazo estabelecido para divulgação dos aprovados, conforme especificado no
Cronograma de Execução, à exceção de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e
Doutorado.?, o curso apresentado iniciou em 24/08/2015.
O item 6.13 do Edital de Abertura determina que os títulos deverão ter data de início de realização após o dia
22/10/2015, por este motivo este título encaminhado não pontua.
O título enviado no prazo normal não pontua pois o item 6.13 do Edital de Abertura determina que os títulos
deverão ter data de início de realização após o dia 22/10/2015.
O título enviado no período de recursos é requisito do cargo, não pontuando.
Ademais, segue item do Edital que regra os recursos de títulos:
6.10 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para
esclarecer
ou complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão ser encaminhados conforme item 6.2
deste
Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos documentos encaminhado, inclusive alteração
de
alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período definitivo.
A candidata, durante o período de recursos, deveria ter encaminhado a frente do documento para que assim a
banca pudesse reconsiderar.

45407151930

Deferido

4.1

45407151931

Indeferido

4.1

45407151931

Deferido

4.2

45407151933

Indeferido

4.1

45407151934

Deferido

4.1

Período de realização informado.
O Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado à Surdez foi realizado no período de
08/05/2017 a 24/07/2017. O Curso de Extensão Universitária Gestão Escolar, foi realizado no período de
29/06/2017 a 30/07/2017, sendo assim os dois cursos mencionados foram realizados em períodos
Aline.Bernardi.Capriolli_justificativa_fundatec_professorárea1.p concomitantes. Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: t) De cursos que
df
sejam realizados em período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso
Técnico, Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado?, sendo assim
mantem-se a nota atribuída.
Aline.Bernardi.Capriolli_justificativa_fundatec_professorárea1.p O Curso: Formação Continuada em Professor para a Educação a Distância, não foi realizado em período
concomitante com os demais títulos apresentados.
df
O recurso do título deveria ter sido encaminhado através do Formulário Eletrônico.
Luciane.Capriolli.Dominguez_Recursodostítulos.pdf
DeclaraçãocomPeríodoJoseaneLeoniSilveiraGoularte.pdf

títulosEsteio.pdf

45407151935

Indeferido

4.1

LIBRAS.pdf

45407151935

Indeferido

4.2

EducaçãoInclusiva.pdf

45407151936

Indeferido

Conforme registro em sistema consultado através do número do protocolo, o título foi lançado no item 4, sendo
portanto, pontuado conforme estipulado em Edital.
6.6 O preenchimento correto do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos é de inteira responsabilidade do
candidato.
Esse curso possui apenas a data de finalização, a qual é concomitante com o período de realização do Curso
de Psicologia e Educação.
O período de realização do Curso de Alfabetização e Letramento foi de 20/01 a 02/11/2017.
O curso de Educação Inclusiva foi realizado no período de 05/03 a 05/11/2017, sendo assim, esse curso tem
diferença de apenas 3 dias em relação ao período de realização de ambos, o que não faz diferença na carga
horária gerada.

4.1

Conforme Edital de Abertura item 6.10, por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos
documentos que sirvam para esclarecer ou
Certific3frente.bmp - Certific3frente.bmp - Certific3verso.bmp - complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão ser encaminhados conforme item 6.2 deste
Certific3verso.bmp - Certific4bverso.bmp - Certific4bverso.bmp Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos documentos encaminhado, inclusive alteração
de alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período
definitivo. Por esse motivo o Titulo não foi pontuado.
Conforme Edital de Abertura item 6.10, por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos
documentos que sirvam para esclarecer ou
complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão ser encaminhados conforme item 6.2 deste
Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos documentos encaminhado, inclusive alteração
de alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período
definitivo. Por esse motivo o Titulo não foi pontuado.

45407151936

Indeferido

4.2

Certific4bfrente.bmp - Certific4bfrente.bmp

45407151937

Indeferido

1.1

IMG_20180116_095358480.jpg

Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: c) Do candidato que discriminar os
documentos na alínea incorreta, pois a escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade
máxima estipulada na tabela de Títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora
analisará os documentos na alínea indicada no Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos.?.

45407151937

Indeferido

2.1

CCF09012018_0003.pdf

Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: c) Do candidato que discriminar os
documentos na alínea incorreta, pois a escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade
máxima estipulada na tabela de Títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora
analisará os documentos na alínea indicada no Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos.?.

45407151937

Indeferido

3.1

CCF09012018_0004.pdf

Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: c) Do candidato que discriminar os
documentos na alínea incorreta, pois a escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade
máxima estipulada na tabela de Títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora
analisará os documentos na alínea indicada no Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos.?.

45407151937

Indeferido

3.2

CCF09012018_0005.pdf

Conforme Edital de Abertura, item 6.26 ?Não serão pontuados os títulos: c) Do candidato que discriminar os
documentos na alínea incorreta, pois a escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade
máxima estipulada na tabela de Títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Examinadora
analisará os documentos na alínea indicada no Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos.?.

Curso realizado em período concomitante ao Curso de A Importância da Recreação e o Desenvolvimento
Infantil.
Curso realizado em período concomitante ao Curso de A Importância da Recreação e o Desenvolvimento
Infantil.
Curso realizado em período concomitante ao Curso de A Importância da Recreação e o Desenvolvimento
Infantil.
Correção de nome aceita.

45407151950

Indeferido

4.1

Curso.pdf

45407151950

Indeferido

4.2

3NovoDocumento2017-12-21.pdf

45407151950

Indeferido

4.3

4NovoDocumento2017-12-21.pdf

45407151952

Deferido

4.1

certificado-1.pdf

45407151952

Indeferido

4.2

certificado-3.pdf

Conforme item 6.10 do Edital de Abertura, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer
ou complementar dados relativos a títulos já entregues. No período de recursos, não será aceito a correção
dos documentos encaminhado, inclusive alteração de
alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período definitivo.

45407151952

Indeferido

4.3

certificado-4.pdf

Conforme item 6.10 do Edital de Abertura, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer
ou complementar dados relativos a títulos já entregues. No período de recursos, não será aceito a correção
dos documentos encaminhado, inclusive alteração de
alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período definitivo.

45407151954

Indeferido

4.1

EquipamentoseMateriais.pdf

Conforme item 6.10 do Edital de Abertura, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer
ou complementar dados relativos a títulos já entregues. No período de recursos, não será aceito a correção
dos documentos encaminhado, inclusive alteração de
alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período definitivo.

45407151961

Indeferido

4.1

Comunicacao.pdf

45407151961

Deferido

3.1

cert.casamnto.pdf

45407151961

Indeferido

4.1

ECA.pdf

Conforme item 6.10 do Edital de Abertura, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer
ou complementar dados relativos a títulos já entregues. No período de recursos, não será aceito a correção
dos documentos encaminhado, inclusive alteração de
alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período definitivo.

45407151961

Indeferido

4.2

literatura.pdf

Conforme item 6.10 do Edital de Abertura, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer
ou complementar dados relativos a títulos já entregues. No período de recursos, não será aceito a correção
dos documentos encaminhado, inclusive alteração de
alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período definitivo.

45407151985

Indeferido

4.1

cert.2.jpg - cert.2.jpg

45407152076
45407152076

Deferido
Deferido

3.1
3.2

Especialização-Psicopedagogia.pdf
EducaçãoEspecialeEducaçãoInclusiva.pdf

45407152145

Indeferido

4.1

pedagógico.pdf

Conforme item 6.10 do Edital de Abertura, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer
ou complementar dados relativos a títulos já entregues. No período de recursos, não será aceito a correção
dos documentos encaminhado, inclusive alteração de
alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período definitivo.
Título aceito conforme Certidão enviada.

Conforme Edital de Abertura item 6.10, por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos
documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão
ser encaminhados conforme item 6.2 deste Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos
documentos encaminhado, inclusive alteração de alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos
enviado de forma diferente durante período definitivo, por esse motivo o Título não foi pontuado.
Arquivo corrigido.
Título corrigido.
Conforme Edital de Abertura item 6.10, por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos
documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão
ser encaminhados conforme item 6.2 deste Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos
documentos encaminhado, inclusive alteração de alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos
enviado de forma diferente durante período definitivo, por esse motivo o Título não foi pontuado.

O recurso não será aceito levando em consideração o item 6.10 do Edital de Abertura que determina o
seguinte:

45407152156

45407152156

Indeferido

Indeferido

4.1

4.2

Dig_Dialogos_outubro_Equipamentos_setembro_2017.pdf

Dig_Docencia_novembro_2017.pdf

45407152156

Indeferido

4.3

Dig_ECA_dezembro_2017.pdf

45407152180

Indeferido

4.1

CertificadoMagisterio2.jpg - CertificadoMagisterio2.jpg CertificadoMagistério.jpg - CertificadoMagistério.jpg historicopdf.pdf - historicopdf.pdf

45407152181

Indeferido

4.1

PSICOMOTRICIDADE.pdf

45407152181

Indeferido

4.2

DIMENSÕESDANÃOAPRENDIZAGEM.pdf

6.10 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para
esclarecer
ou complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão ser encaminhados conforme item 6.2
deste
Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos documentos encaminhado, inclusive alteração
de
alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período definitivo.
O recurso não será aceito levando em consideração o item 6.10 do Edital de Abertura que determina:
6.10 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para
esclarecer
ou complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão ser encaminhados conforme item 6.2
deste
Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos documentos encaminhado, inclusive alteração
de
alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período definitivo.
O recurso não será aceito levando em consideração o item 6.10 do Edital de Abertura que determina:
6.10 Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para
esclarecer
ou complementar dados relativos a títulos já entregues, que deverão ser encaminhados conforme item 6.2
deste
Edital. No período de recursos, não será aceito a correção dos documentos encaminhado, inclusive alteração
de
alíneas, do Formulário Eletrônico de Entrega dos Títulos enviado de forma diferente durante período definitivo.
Não enviou o certificado do Magistério no prazo para entrega dos Títulos. Se o candidato possui formação
tanto no Magistério quanto em Pedagogia, deveria ter encaminhado os dois certificados para a banca saber de
ambas as formações, e assim pontuar a graduação.
Conforme Edital de Abertura item 6.26 Não serão pontuados os títulos: Letra t) De cursos que sejam realizados
em período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico,
Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado. O Título apresentado foi
realizado em período concomitante, por esse motivo não foi pontuado.
Conforme Edital de Abertura item 6.26 Não serão pontuados os títulos: Letra t) De cursos que sejam realizados
em período concomitante. Será pontuado somente o título de maior valor, à exceção de curso Técnico,
Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado. O Título apresentado foi
realizado em período concomitante, por esse motivo não foi pontuado.

