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INSCRIÇÃO: 146915DED598D0115B 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 10/12/2019 00:36:25 
RECURSO: Ausencia de pontos em TITULOS. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 10/12/2019 09:47:33 
RESPOSTA AO RECURSO: É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento dos dados 

pessoais e titulação, conforme item 5.3 e 5.5 deste edital. 
 
A Comissão 
Port. 050/19 

INSCRIÇÃO: 135855DEACD89529C1 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 10/12/2019 06:13:47 
RECURSO: Não foi computado meu título de doutorado no concurso. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 10/12/2019 09:11:40 
RESPOSTA AO RECURSO: Após análise em sua ficha de inscrição, vimos que sua pontuação de Doutorado está 

correta. 
 
Experiências: 42.00 ponto(s) 
Formação Acadêmica 
Pós-Graduação “Stricto-sensu” Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura 
plena. (42.00 pts) 
 
A Comissão 
Port. 50/19 
 

INSCRIÇÃO: 140525DEC2D2248297 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 10/12/2019 08:23:27 
RECURSO: Tendo em vista a pontuação da pós que coloquei 25 pontos pois percebi meu equívoco pois a 

minha pós tem o valor de 28 . 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 10/12/2019 09:00:28 
RESPOSTA AO RECURSO: Item 5.5 deste Edital: "Uma vez efetuada e finalizada a inscrição e constatado erro no 

seu preenchimento pelo candidato, não será possível fazer nova inscrição nem solicitar alteração dos dados 
de habilitação inseridos." 
 
A Comissão 
Port. 050/19 



 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 109665DE0390C0FCCD 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 10/12/2019 08:47:49 
RECURSO: Venho por meio deste querer revista na minha pontuação, bisto que minha carga horaria do curso 

professor em formação foi apenas de 180h, ao efetuar minha inscrição fiz a mesma por descuido colocando 
na pontuação de curso, o curso na pontuação acima de 200h. 
 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 10/12/2019 08:59:19 
RESPOSTA AO RECURSO: Item 5.5 deste Edital: "Uma vez efetuada e finalizada a inscrição e constatado erro no 

seu preenchimento pelo candidato, não será possível fazer nova inscrição nem solicitar alteração dos dados 
de habilitação inseridos." 
 
A Comissão 
Port. 050/19 

INSCRIÇÃO: 138085DEBB88572342 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 10/12/2019 10:03:04 
RECURSO: Cara comissão, 

venho por meio deste, solicitar revisão da minha pontuação em relação aos itens: pontos experiências e 
pontos títulos da disciplina de ciências, pois no momento de efetuar a inserção dos itens acima citados, e 
também revisá-los, estes eram possíveis de serem visualizados, totalizando 86 pontos no total, porém depois 
da finalização, somente constava a pontuação de tempo de serviço( 30 pontos), prejudicando-me no resultado 
deste processo seletivo. 
Certa da compreensão, 
G***** C***a d** A****.. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 10/12/2019 10:16:50 

STATUS: REJEITADO 

 
RESPOSTA AO RECURSO: Após análise em sua ficha de inscrição, foi constatado que a candidata NÃO declarou 

Experiência (Formação Acadêmica) e Títulos (Cursos de Atualização expedido por Instituições Públicas) 
apenas Tempo de Serviço de 5202 dias, totalizando 30.00 pts. É de inteira responsabilidade dos candidatos o 
preenchimento correto dos dados pessoais e titulação, conforma item 5.3 e 5.5 deste edital. 
 
A Comissão 
Port. 050/19 

INSCRIÇÃO: 138265DEBC5801C77A 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 10/12/2019 12:29:28 
RECURSO: No campo de Títulos, estou com a nota ZERO, visto que tenho Mestrado. Gostaria de saber sobre a 

lista de PNE... pois em conformidade com a legislação, deve ter listas separadas. 
 
Atenciosamente, 
 
D***** K*** 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 10/12/2019 14:12:29 
RESPOSTA AO RECURSO: É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto dos dados 

pessoais e titulação, conforme item 5.3 e 5.5 deste edital. 
Após análise em sua ficha de inscrição, a pontuação da Formação Acadêmica (MESTRADO) está correta. Em 
relação aos Títulos (Cursos de atualização expedido por Instituições Públicas) não foi declarado nenhum pela 
requerente. 
 
Experiências: 34.00 ponto(s) 
Formação Acadêmica 
Pós-Graduação “Stricto-sensu” Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura 
plena. (34.00 pts) 
 
A Comissão 
 
Port. 050/19 
 
 



 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 134185DEA79231583A 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 10/12/2019 12:35:47 
RECURSO: Considerando o Edital 003/2019, no ponto 8- DA CLASSIFICAÇÃO NO SUB TÓPICO 8.2.1, IN 

VERBIS: 
" PARA OS CANDIDATOS QUE NÃO ESTÃO AO AMPARO NO CAPUT DO ARTIGO SUPRACITADO, O 
DESEMPATE BENEFECIARÁ, SUCESSIVAMENTE, O CANDIDATO QUE: 
A- Obtiver maior pontuação na contagem de tempo de serviço; 
B Obtiver maior pontuação na formação acadêmica; 
c- Tiver maior idade, considerando ano, mês e dia de nascimento, da data de inscrição" 
 
Desta feita conforme os dados informados e por mim posteriormente provado tenho 3087 dias trabalhados 
(tempo de serviço), Assim sendo, obedecendo o critério acima exposto para desempate, requeiro que seja 
revisto a minha colocação, vez que a classificação encontra-se equivocada. 
 
* Devendo para tanto, ser realizado a minha reclassificação do nº 1** para o nº 1**. 
 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 
 
Piúma/ES, 10 de dezembro de 2019. 
 
J****** B***** P**** 
 

STATUS: ACEITO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 10/12/2019 14:39:04 
RESPOSTA AO RECURSO:  Após análise no critério de desempate, foi gerada nova Classificação. 

 
A Comissão 
Port. 050/19 
 

INSCRIÇÃO: 110075DE05D36D1022 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 11/12/2019 04:28:25 
RECURSO: No dia que fiz minha inscrição estava um temporal em Itaoca e a Internet não estava muito boa.O 

sistema não salvou minha pontuação de pos graduacao que tenho na área e os dois cursos.O tempo de 
serviço foi computado.Trata-se de um erro do sistema e não posso ficar prejudicada. Não se trata de uma 
questão de preenchimento errado.Todo ano participo dos processos de Piúma E sei como preencher. Já atuei 
no Municipio em 2018. Não tem como um profissional com 12 anos de experiência não ter pós nem cursos . 
Agradeço a atenção dispensada. 
 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 11/12/2019 15:31:17 
RESPOSTA AO RECURSO: A Secretaria Municipal de Educação e a Comissão do Processo Seletivo não se 

responsabilizarão pelo preenchimento incorreto dos dados da inscrição, nem por inscrição não 
efetivada por motivo de ordem técnica, falhas de comunicação, ou de congestionamento de linhas de 
comunicação, falta de energia elétrica ou de internet, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato a inserção de suas informações, bem como a impressão do formulário de 
inscrição, conforme item 5.3 deste edital. 
 
A Comissão Port. 
050/19 

INSCRIÇÃO: 130055DE90BFFEEC20 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 11/12/2019 09:34:30 
RECURSO: GOSTARIA QUE REVESSE AS CLASSIFICACOES DOS NUMEROS 289.290.291 POIS ESSAS 

TEM A MESMA PONTUACAO QUE 325 POREM A 325 E MAIS VELHA ANO 1972.E REVER AS OUTRAS 
POR FAVOR DESDE JA AGRADECO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 11/12/2019 15:42:35 
RESPOSTA AO RECURSO:  Após análise no critério de desempate, foi gerada nova Classificação. 

 
A Comissão 
Port. 050/19 

STATUS: ACEITO 

 



 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 120205DE5649901542 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 11/12/2019 14:28:36 
RECURSO: Prazado profissional da educação; 

 
Gostaria de rever o meu tempo de serviço que foi computado apenas com a pontuação exigida pela prefeitura, 
mas faltou calcular a pontuação total do meu tempo de serviço que soma: 2595 dias. 
 
Grata pela atenção! 
 
Att. F******* B*** J**** B*** 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 11/12/2019 15:49:03 
RESPOSTA AO RECURSO: É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento dos dados 

pessoais e titulação, conforme item 5.3 e 5.5 deste edital. 
"- Os dias excedentes serão utilizados como um dos critérios de desempate par classificação", conforme 
ANEXO II. 
 
 
A Comissão 
Port. 050/19 

INSCRIÇÃO: 122645DE651B96BA30 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 11/12/2019 17:08:19 
RECURSO: Gostaria de pedir a comissão do processo seletivo em questão se possível a revisão do meu tempo 

de serviço como profissional da educação, não sei o que aconteceu quando digitalizei os números que o 
comprovasse, ficando registrado o total a menos. Sendo que, o meu tempo de serviço liquido, no total de 5270 
dias ou 14 anos 5 meses 4 dias. 
 
Desde de já meus agradecimentos. 
 
V******** M******* A**** 
 
 
11 de dezembro de 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 12/12/2019 08:41:34 
RESPOSTA AO RECURSO: É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento dos dados 

pessoais e titulação, conforme item 5.3 e 5.5 deste edital. 
 
A Comissão 
Port. 050/19 STATUS: REJEITADO 
  
 

INSCRIÇÃO: 145055DED35BE9C1DF 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 11/12/2019 19:37:15 
RECURSO: Gostaria que levassem em consideração (acrescentar), minha pontuação de 18 pontos referente à 

01 curso com no mínimo 200 horas realizados nos últimos cinco anos, na área da educação. Uma vez que eu 
realizei rigorosamente o curso referido e ofertado pela prefeitura municipal de Piúma, juntamente com a 
secretaria de educação, cujo tema é " Professor pesquisador e a sua parcela numa educação de qualidade", 
com carga horária de 200 horas, no ano de 2019. No momento de realizar a inscrição eu pontei o mesmo, 
mas no momento de imprimir minha ficha de inscrição percebi que a pontuação não havia sido considerado. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 12/12/2019 08:44:53 
RESPOSTA AO RECURSO: Uma vez efetuada e finalizada a inscrição e constatado erro no seu preenchimento 

pelo candidato, não será possível fazer nova inscrição nem solicitar alteração dos dados de habilitação 
inseridos, conforme item 5.5 do edital 003/2019. 
 
A Comissão 
Port. 050/2019 
 
 
 



 

 

INSCRIÇÃO: 145395DED3D3229F3A 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 11/12/2019 20:26:30 
RECURSO: Ilustríssima Banca Examinadora equivocadamente acabei não inserindo a correta carga horária 

total do meu curso de extensão porque no ato da minha inscrição não havia tomado posse de meu certificado. 
Tenho o curso de 200 horas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA referente ao ano de 2019, na área da 
educação. Agradeço a compreensão. 
 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 12/12/2019 08:46:47 
RESPOSTA AO RECURSO: Uma vez efetuada e finalizada a inscrição e constatado erro no seu preenchimento 

pelo candidato, não será possível fazer nova inscrição nem solicitar alteração dos dados de habilitação 
inseridos, conforme item 5.5 do edital 003/2019. 
 
A Comissão 
Port. 050/2019 
 
 
 


