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RESPOSTAS	AOS	RECURSOS	IMPETRADOS	CONSTRA	O	RESULTADO	PRELIMINAR	
DO	PROCESSO	SELETIVO	SIMPLIFICADO	Nº	002/2020-	PMCN	

	
	
A	Prefeitura	Municipal	de	Cumaru	do	Norte,	Estado	do	Pará,	torna	público	os	pareceres	dos	
recursos	 deferidos	 e	 indeferidos,	 de	 acordo	 com	 o	 subitem	 8.1	 do	 Processo	 Seletivo	
Simplificado	n°	002/2020,	interpostos	contra	o	resultado	preliminar.	
	
Conforme	 o	 subitem	 8.12,	 se	 da	 análise	 do	 recurso	 resultar	 em	 alteração	 do	 resultado	
preliminar,	será	publicada	a	reclassificação	dos	candidatos	e	divulgação	da	lista	definitiva	
de	aprovados	e	classificados	em	cada	etapa.	
	
	
	
CARGO/FUNÇÃO:	Agente	suporte	operacional	
Recurso	Interposto	n°01	
Candidato:	Ronaldo	Pereira	de	Sousa	
Assunto:	Análise	Pontuação	de	Presença	na	3°	Fase	
Resultado	da	análise:	INDEFERIDO	
Justificativa:	Prezado	(a)	candidato	(a)	
	
Em	análise	do	resultado	preliminar	postado	no	site	da	Prefeitura	Municipal	de	Cumaru	do	
Norte,	no	dia	27/01/2020,	após	a	interposição	de	recurso	pela	recorrente,	com	o	intuito	
de	pontuação	na	lista	de	presença	na	terceira	fase	do	seletivo,	verificamos	que	não	houve	
erro	na	assinatura	da	lista	de	presença,	pois,	o	mesmo	valeu-se	do	candidato	de	inscrição	
número	76,	e	na	realidade	seu	número	de	inscrição	é	75,	sendo	o	requerente	consta	como	
classificado	na	9ª	(nono)	posição,	(pontuação	total	12,12),	conforme	o	edital	de	resultado	
preliminar	do	processo	seletivo	002	(	educação).	
	
	
CARGO/FUNÇÃO:	Agente	de	suporte	operacional		
Recurso	Interposto	n°02	
Candidato:	Paulo	Silva	Mendes	
Assunto:	Analise	da	pontuação	entre	os	inscritos	de	número	115	e	214	
Resultado	da	análise:	DEFEFIDO	
Justificativa:	Prezado	(a)	candidato	(a)	
	
Em	análise	do	resultado	preliminar	postado	no	portal	da	prefeitura	dia	27/01/2020,	após	
a	interposição	de	recurso	pelo	recorrente,	verificamos	erro	de	classificação	no	resultado	
preliminar	do	Processo	 Seletivo.	O	 requerente	 realmente	deveria	 ser	 classificado	na	6ª	
(sexta)	 posição,	 (pontuação	 total	 13,5),	 com	 a	 nomenclatura	 de	 APROVADO.	
Consequentemente,	o	resultado	do	candidato	de	inscrição	número	214,	(pontuação	total	
13,3),	 deve	 constar	 a	 nomenclatura	 de	CLASSIFICADO,	 ocupando	 a	mesma	 posição	 8ª	
(oitava).		
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CARGO/FUNÇÃO:	Agente	operacional	educacional		
Recurso	Interposto	n°03	
Candidato:	Maria	Vieira	dos	Santos	
Assunto:	tempo	de	serviço	
Resultado	da	análise:	INDEFEFIDO	
Justificativa:	Prezado	(a)	candidato	(a)	
	
Em	análise	do	resultado	preliminar	postado	no	portal	da	prefeitura	dia	27/01/2020,	após	
a	interposição	de	recurso	pela	recorrente,	para	revisão	dos	documentos	da	primeira	fase	e	
por	 consequente	a	 retificação	da	nota	atribuída	ao	 tempo	de	 serviço	verificamos	que	o	
pedido	da	autora	não	deve	prosperar.	A	documentação	foi	pontuada	conforme	previsão	do	
edital	Nº	002/2020-PMCN,	anexo	III.	No	que	tange	ao	tempo	de	serviço,	o	edital	prevê	que	
a	cada	12	meses	trabalhado	o	candidato	 faz	 jus	a	1	ponto,	até	no	máximo	6	pontos	
(entidade	pública).	 	A	contagem	não	é	feita	por	ano,	e	sim	por	meses.	Sendo	o	tempo	de	
serviço	da	requerente	de	apenas	4	anos.	
	
	
	
CARGO/FUNÇÃO:	Professor	nível	II	-	pedagogia			
Recurso	Interposto	n°04	
Candidato:	Viviane	Soares	Nascimento	
Assunto:	tempo	de	serviço	
Resultado	da	análise:	INDEFEFIDO	
Justificativa:	Prezado	(a)	candidato	(a)	
	
Em	análise	do	resultado	preliminar	postado	no	portal	da	prefeitura	dia	27/01/2020,	após	
a	interposição	de	recurso	pela	recorrente,	para	revisão	dos	documentos	da	primeira	fase	e	
por	 consequente	a	 retificação	da	nota	atribuída	ao	 tempo	de	 serviço	verificamos	que	o	
pedido	da	autora	não	deve	prosperar.	A	documentação	foi	pontuada	conforme	previsão	do	
edital	Nº	002/2020-PMCN,	anexo	III.	No	que	tange	ao	tempo	de	serviço,	o	edital	prevê	que	
a	cada	12	meses	trabalhado	o	candidato	 faz	 jus	a	1	ponto,	até	no	máximo	6	pontos	
(entidade	pública).	 	A	contagem	não	é	feita	por	ano,	e	sim	por	meses.	Sendo	o	tempo	de	
serviço	da	requerente	de	apenas	3	anos.	
	
	
	
CARGO/FUNÇÃO:	Professor	nível	II	-	pedagogia			
Recurso	Interposto	n°05	
Candidato:	Maria	Ferreira	Lima	
Assunto:	tempo	de	serviço	
Resultado	da	análise:	DEFEFIDO	
Justificativa:	Prezado	(a)	candidato	(a)	
	
Em	análise	do	resultado	preliminar	postado	no	portal	da	prefeitura	dia	27/01/2020,	após	
interposição	de	recurso	pela	recorrente,	para	revisão	dos	documentos	da	primeira	fase	e	
por	conseguinte	a	retificação	da	nota	atribuída	ao	tempo	de	serviço.	Foi	verificado	erro.	O	
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tempo	de	serviço	da	candidata	não	foi	pontuado	como	deveria,	portanto,	realizando	nova	
correção,	a	pontuação	do	tempo	de	serviço	deixa	de	valer	1	ponto	e	passa	a	valer	3	pontos	
de	serviço	na	área.	Ficando	na	4ª	posição	(pontuação	total	11,6).	
	
	
	
CARGO/FUNÇÃO:	Professor	nível	I	-	pedagogia			
Recurso	Interposto	n°06	
Candidata:	Maria	de	Fatima	Sousa	Fonseca	
Assunto:	Cargo	inscrito	
Resultado	da	análise:	DEFEFIDO	
Justificativa:	Prezado	(a)	candidato	(a)	
	
Em	 análise	 dos	 documentos	 da	 requerente,	 após	 a	 interposição	 para	 revisão	 dos	
documentos	da	primeira	fase	e	por	conseguinte	a	retificação	do	cargo	inscrito,	verificamos	
erro	no	resultado	preliminar	do	Processo	Seletivo	devendo	prosperar	o	pleito.	A	recorrente	
fez	inscrição	para	o	cargo	de	professora	nível	I	e	não	para	o	nível	II,	como	foi	publicado.	
Posteriormente,	 com	 a	 correção	 ocorreu	nova	 classificação	 da	 recorrente.	 Assim,	 fica	 a	
candidata	na	2ª	posição	com	a	nomenclatura	de	APROVADO	(pontuação	total	13,3).	
				
	
	
CARGO/FUNÇÃO:	Professor	nível	II	-	pedagogia			
Recurso	Interposto	n°07	
Candidato:	Josenaide	Mendes	da	Silva	Cardoso	
Assunto:	tempo	de	serviço	
Resultado	da	análise:	DEFEFIDO	
Justificativa:	Prezado	(a)	candidato	(a)	
	
Em	análise	do	resultado	preliminar	postado	no	portal	da	prefeitura	dia	27/01/2020,	após	
interposição	de	recurso	pela	recorrente,	para	revisão	dos	documentos	da	primeira	fase	e	
por	conseguinte	a	retificação	da	nota	atribuída	ao	tempo	de	serviço.	Foi	verificado	erro.	O	
tempo	de	serviço	da	candidata	não	foi	pontuado	como	deveria,	portanto,	realizando	nova	
correção,	a	pontuação	do	tempo	de	serviço	é	de	1	ponto.		
	
	
	
CARGO/FUNÇÃO:	Agente	auxiliar				
Recurso	Interposto	n°08	
Candidato:	Michele	Cintra	Pizzato	
Assunto:	tempo	de	serviço	
Resultado	da	análise:	INDEFEFIDO	
Justificativa:	Prezado	(a)	candidato	(a)	
	
Em	análise	do	resultado	preliminar	postado	no	portal	da	prefeitura	dia	27/01/2020,	após	
a	interposição	de	recurso	pela	recorrente,	para	revisão	dos	documentos	da	primeira	fase	e	
por	 consequente	a	 retificação	da	nota	atribuída	ao	 tempo	de	 serviço	verificamos	que	o	
pedido	da	autora	não	deve	prosperar.	A	documentação	foi	pontuada	conforme	previsão	do	
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edital	Nº	002/2020-PMCN,	anexo	III.	No	que	tange	ao	tempo	de	serviço,	o	edital	prevê	que	
a	cada	12	meses	trabalhado	o	candidato	 faz	 jus	a	1	ponto,	até	no	máximo	6	pontos	
(entidade	pública).	 	A	contagem	não	é	feita	por	ano,	e	sim	por	meses.	Sendo	o	tempo	de	
serviço	da	requerente	de	apenas	1	ano.	
	
	
CARGO/FUNÇÃO:	Agente	suporte	operacional				
Recurso	Interposto	n°09	
Candidato:	Welma	Maria	Magalhães	
Assunto:	tempo	de	serviço	e	qualificação	profissional	
Resultado	da	análise:	INDEFEFIDO	
Justificativa:	Prezado	(a)	candidato	(a)	
	
Em	análise	do	resultado	preliminar	postado	no	portal	da	prefeitura	dia	27/01/2020,	após	
a	interposição	de	recurso	pela	recorrente,	para	revisão	dos	documentos	da	primeira	fase	e	
por	 consequente	a	 retificação	da	nota	atribuída	ao	 tempo	de	 serviço	verificamos	que	o	
pedido	da	autora	não	deve	prosperar.	A	documentação	foi	pontuada	conforme	previsão	do	
edital	 Nº	 002/2020-PMCN,	 anexo	 III.	 Nesses	 termos,	 não	 há	 correção	 a	 ser	 realizada,	
ficando	a	candidata	com	a	mesma	pontuação	e	qualificação.	
	
	
	
	
CARGO/FUNÇÃO:	Professora	Nível	II	-	pedagogia	
Recurso	Interposto	n°10	
Candidato:	Lucirene	Queiroz	Nunes	de	Oliveira	
Assunto:	tempo	de	serviço		
Resultado	da	análise:	INDEFEFIDO	
Justificativa:	Prezado	(a)	candidato	(a)	
	
Em	análise	do	resultado	preliminar	postado	no	portal	da	prefeitura	dia	27/01/2020,	após	
interposição	de	recurso	pela	candidata,	para	revisão	dos	documentos	da	primeira	fase	e	
por	 consequente	 a	 retificação	 da	 nota	 atribuída	 ao	 tempo	 de	 serviço,	 a	 comissão	
examinadora	decidiu	que	não	deve	prosperar	o	pleito.	A	documentação	foi	pontuada	nos	
termos	do	edital	Nº	002/2020-PMCN,	anexo	III.	No	que	tange	ao	tempo	de	serviço,	o	edital	
prevê	que	a	 cada	12	meses	 trabalhado	o	 candidato	 faz	 jus	 a	1	ponto,	 até	no	máximo	6	
pontos	(entidade	pública).	Assim,	como	o	tempo	de	serviço	apresentado	pela	recorrente	
foram	de	2	anos,	 a	 candidata	 faz	 jus	 a	2	pontos.	 Ressaltamos	que,	 na	documentação	
curricular	apresentada	pela	recorrente,	para	fins	de	contagem	de	tempo	de	serviço,	consta	
documento	público	de	nomeação,	com	data	de	01/09/2008,	edital	n°003	de	2007	para	o	
cargo	 de	 professora	 pedagógica	 na	 prefeitura	municipal	 de	 Santa	Maria	 das	 Barreiras.	
Contudo,	o	documento	apresentado	não	esclarece	o	tempo	de	efetivo	exercício	no	órgão,	
ficando	controverso	se	a	candidata	ainda	está	em	exercício,	ou	qual	foi	a	data	do	término,	
nem	ao	mesmo	comprova	que	a	candidata	chegou	a	tomar	posse	no	concurso.	Assim,	não	
foi	aceito	para	fins	de	comprovação	de	tempo	de	serviço.		
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Após	análise	de	todos	os	candidatos	inscritos	e	constantes	na	lista	de	resultado	preliminar	
divulgado,	 agindo	 conforme	 o	 princípio	 da	 autotutela	 e	 moralidade	 que	 regem	 a	
administração	 pública,	 a	 comissão	 organizadora	 do	 Processo	 seletivo	 rever	 de	 ofício	 a	
classificação	dos	seguintes	candidatos:	
	
	

1. LUZIA	 DE	 SÁ	 SANTOS	 DA	 SILVA.	 Cargo:	 PROFESSORA	 NÍVEL	 II-	 LETRAS.	 	 A	
candidata	 realizou	 inscrição	 para	 a	 E.M.E.F	 CASTRO	 ALVES-	 anexo,	 contudo,	
erroneamente,	na	lista	o	resultado	preliminar	a	candidata	aparece	inscrita	na	escola	
E.M.E.F	 Hermínio	 Brito.	 Assim,	 carece	 de	 correção	 de	 ofício.	 Portanto,	 torna	 se	
público	que	a	candidata	Luzia	de	Sá	Santos	da	Silva	foi	classificada	e	APROVADA	na	
local	de	escolha	da	inscrição,	qual	seja,	E.M.E.F	CASTRO	ALVES.		
	
	

2. JAMILLY	ARAÚJO	SOUSA,	candidata	ao	cargo	de	AGENTE	AUXILIAR	DE	EDUCAÇÃO	
na	E.M.E.F	NOVA	VIDA	foi	declarada	aprovado	na	lista	de	resultado	preliminar	do	
processo	 seletivo,	 divulgado	 no	 dia	 27/02/2020.	 Contudo,	 após	 verificação	 da	
pontuação	da	candidata,	a	comissão	examinadora	encontro	erro	na	verificação	de	
qualificação	 profissional.	 	 O	 resultado	 divulgado,	 referente	 a	 2°	 fase,	 foi	 de	 2,5	
pontos.	 No	 entanto,	 a	 verdadeira	 pontuação	 é	 de	 apenas	 1	 ponto.	 Pois	 a	 cada	
certificado	 apresentado,	 acima	 de	 30	 horas,	 o	 candidato	 possui	 direito	 a	 0.50	
pontos,	podendo	chegar	a	pontuação	máxima	de	1	ponto.		
	
	

3. VAGAS	OFERTADAS	NA	ESCOLA	NOVA	VIDA.	O	resultado	preliminar	divulgado,	
apresentou	 apenas	 uma	 candidata	 aprovada	 ao	 cargo	 de	 Professor	 Nível	 II-	
Pedagogia.	Contudo,	 foram	ofertadas	2	vagas	para	o	cargo	em	questão,	na	escola	
NOVA	 VIDA	 e	 apenas	 duas	 pessoas	 realizaram	 a	 inscrição	 para	 a	 localidade	 em	
estudo.	 As	 duas	 pessoas	 realizaram	 todas	 as	 fases	 do	 concurso	 e	 não	 foram	
eliminadas.	 Assim,	 a	 candidata	 descrita	 como	 classificada	 na	 verdade	 deve	 ser	
denominada	como	APROVADA.			

	
	
	
O	resultado	definitivo	pós-recursos	estará	disponível	no	site	da	Prefeitura	Municipal	de	
Cumaru	do	Norte	no	dia	31/01/2020.	
	
	
Cumaru	do	Norte-PA,	30	de	janeiro	de	2020.	
	
	
	

Cleusa	Gonçalves	Vieira	Temponi	
Prefeita	Municipal	

	


