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RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O RESULTADO 
DEFINITIVO 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 item 8 do 
Processo Seletivo Simplificado n° 002/2020, interpostos contra o 
resultado definitivo. 
 
Conforme o subitem 8.4, somente será aceito recurso contra o resultado 

preliminar da análise documental e curricular (primeira e segunda fase). 

Ainda, o item 8.5 informa que dos recursos contra o resultado preliminar, não 

caberão recursos adicionais. 

 

 

CARGO/FUNÇÃO: Professora Nível II - pedagogia 

Recurso Interposto  

Candidato: Lucirene Queiroz Nunes de Oliveira 

Assunto: tempo de serviço  

Resultado da análise: INDEFEFIDO 

 

Justificativa: Prezado (a) candidato (a) não cabe recurso contra o resultado 

dos recursos que foram interpostos contra o resultado definitivo, assim, a 

comissão examinadora decidiu que não deve prosperar o pleito.  

Ademais, já fora analisado a mesma fundamentação no recurso anterior 

(recurso que foi analisado, respondido e publicado no site da Prefeitura 

Municipal de Cumaru do Norte, não ficando a comissão inerte como dito 

pela recorrente). Relembramos que a documentação foi pontuada nos termos 

do edital Nº 002/2020-PMCN, anexo III.  Apenas foram analisados os 

documentos apresentados no ato da inscrição, mesmo que a recorrente 

tenha protocolado documentos diversos no ato dos recursos, os documentos 

considerados para fins de tempo de serviço são os que foram apresentados no 

ato da inscrição, nos termos previstos no edital.  
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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.  

 

 

Cumaru do Norte-PA, 04 de fevereiro de 2020. 
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