
 

JULGAMENTO DE RECURSOS CONTRA OS RESULTADOS PRELIMINARES DO PROCESSO SELETIVO, EDITAIS Nº. 

001/2021 E Nº 002/2021 

 

O Prefeito Municipal de Carandaí, Washington Luís Gravina Teixeira, no uso de suas atribuições, divulga o julgamento 

de recursos contra os resultados preliminares do Processo Seletivo, Editais nº. 001/2021 e nº 002/2021, nos seguintes 

termos:  

INSCRIÇÃO 

 

NOME DO 

CANDIDATO 

RECURSO(S) CONFORME CADA CARGO(S) 

ASSINALADO(S) DO EDITAL 01 2021 E/OU EDITAL 

02/2021: 

 

DECISÃO 

332595 
 

SHIRLEY 
BARBOSA DA 

SILVA 

Edital 02/2021. 
Indeferido de acordo 

com o item 10.3. 

331670 
 

MARILENE 
DOS SANTOS 

AMERICO 

Eu contesto o resultado do cargo Interprete de Libras porque 

ao fazer minha inscrição eu coloquei que tenho 365 dias de 

experiência na função de Interprete de Libras, porém, essa 

contagem não está no resultado e me jogou para o final da 

lista. Favor colocar meus dias de experiência conforme 

registrado na inscrição. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

331736 
 

ALEXANDRE 
JOSÉ DE 
OLIVEIRA 

Não entendi minha posição em nenhum dos cursos. 
Indeferido de acordo 

com o item 10.1. 

331330 
 

SAMARA 
SILVA SOUZA 

No resultado preliminar referente ao cargo de Professor II - 

História meus dados não apareceram corretamente, visto que 

alguns candidatos apresentam a descrição de sua habilitação 

e escolaridades, e também que possuem as ferramentas 

tecnológicas necessárias para assumir o cargo. No entanto, 

eu Samara Silva Souza afirmo também possuir todas as 

ferramentas tecnológicas necessárias para assumir o cargo, 

entre elas computador, smartphone e acesso a internet 

juntamente com o conhecimento necessário para utilizá-los, 

também possuo a habilitação/escolaridade necessária, sendo 

formada em Licenciatura Plena - História.  

 

Desde já, agradeço! 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

332369 
 

DEBORA 
APARECIDA 

DOS SANTOS 

Meu nome está na listagem, mas não contém dados como 

uso de internet, contagem de dias e o campo de proficiência 

tudo sem dados. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

332583 
 

DAYANO 
DANYEL DE 

SOUZA 
DUARTE 

SANTANA 

Eu errei meu primeiro nome e ficou assim DAYNAO, o correto 

é DAYANO. 

Indeferido de acordo 

como item 6.9.2. 

007625 
 

WYASMIN 
HELENA 

Secretário Escolar 
Indeferido de acordo 

com o item 10.1. 



MONTEIRO 
LOPES 

331759 

 

NADIR DA 
CONCEIÇÃO 

FILHA 

Minha habilitação é normal superior com formação 

complementar para trabalhar com alunos com deficiência com 

carga horária de 120 horas. No questionário não tinha essa 

opção, procurei os técnicos, eles me informaram que ia 

acrescentar, portanto eu marquei a opção do curso 120 horas. 

Recurso verificado.  

A Informação 

“formação 

complementar para 

trabalhar com alunos 

com Deficiência, com 

carga horária mínima 

de 120 (cento e vinte) 

horas, obtida em 

instituições 

regulamentadas pelo 

MEC, que atue com 

alunos em turmas de 

creche às séries 

finais do ensino 

fundamental” por ser 

requisito 

indispensável, 

conforme foi 

orientado pelos 

técnicos, por ser 

requisito 

indispensável, 

previsto no edital 

001/2021, será 

exigida para todas as 

formações 

apresentadas, 

independente de qual 

formação inicial o 

candidato tenha 

marcado. 

332166 

 

KARLA 
PAULINNE 
SALES DA 
SILVEIRA 

Retificação: no campo destinado ao tempo desconsiderar 

número de dias lançados no exércicio profissional na rede 

pública municipal de ensino de Carandaí no cargo/função, 

considerar 0 dias. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

331662 

 

REGINA 
CÉLIA ALVES 

DA SILVA 
OLIVEIRA 

Possuo Curso de Pedagogia com habilitação para lecionar 

nos anos iniciais do ensino fundamental, situação qual não 

declarada anteriormente. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

331904 

 

REGINA 
CÉLIA ALVES 

DA SILVA 
OLIVEIRA 

Possuo curso de Pedagogia com habilitação para lecionar 

nos anos iniciais do ensino fundamental, não declarado 

anteriormente. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

331285 

 

KELLY 
APARECIDA 

DIAS 
PEREIRA 

Ao fazer a inscrição selecionei como escolaridade pós 

graduaçao, porém na classificação não consta nenhum nível 

de escolaridade 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

331509 

 

DANIELA 
LIVIA 

TEIXEIRA 

Referente a classificação por idade. 

A data de nascimento 

informada foi  

28/01/1996. De 

acordo com o item 

8.1.1, c, a 

classificação está 

correta. 

332767 

 

ÂNGELA 
ROSALINA 

SILVA 

Eu conformei  meus dados , mas a página não carregou meus 

dados corretamente, tenho pedagogia  e pós graduação em 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 



educação especial e inclusiva  , licenciatura plena em 

educação especial e inclusiva. 

331818 

331824 

331812 

331803 

331823 

331814 

331821 

331816 

 

DULCINEIA 
BEATRIZ 
OLIVEIRA 

no dia 7 de abril de 2021 enviei e-mail para 

recursoscarandai@gmail.com seguinte conteúdo" Como faço 

para anexar meus documentos? Realizei a inscrição no 

processo seletivo, porém, não estou conseguindo anexar 

documentação" 

devido há não abertura do programa não consegui colocar 

nenhuma comprovação referente a títulos acadêmicos. 

Informo ainda que o preenchimento do questionário de  

informações foi realizada mas não havia espaço para anexar 

arquivos neste consta a opção de dizer: O nível de 

escolarização  e ainda  contagem de tempo. neste sentido 

encaminho para o e-mail minha documentação acadêmica e 

contagem de tempo de outro município. 

Indeferido de acordo 

com itens 6.3, 10.3, 

14.1 e 14.2. 

Títulos verificados, 

porém não é no ato 

da inscrição a 

apresentação e sim 

conforme os itens 

acima. 

332648 

 

JÉSSICA 
MARIA DIAS 

DA SILVA 

De acordo com o Edital publicado, item 4.2, que, "À Pessoa 

com Deficiência (PcD) é assegurado o direito, tem-se que, "à 

participação no processo seletivo simplificado regido por este 

edital, para funções compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras, sendo a eles reservados 10% das vagas 

disponibilizadas para o cargo/função em que esteja 

concorrendo no curso do ano letivo, aplicando-se a regra de 

maneira que, a cada 10 (dez) vagas disponibilizadas, a próxima 

subsequente seja reservada ao candidato que tenha feito a 

opção pela concorrência especial nos termos deste edital". 

Ocorre, pois, que do resultado preliminar publicado verifica-se 

que a candidata BRIGITE CLARICE DA SILVA ASSIS, 

inscrição 332464 encontra-se classificada na 12ª posição, e 

não na 11ª primeira, como deveria ser. Assim, verifico que 

minha classificação, na 77ª posição também não pode ser 

considerada correta, eis que, conforme o estabelecido no item 

acima transcrito, minha classificação deveria ser na 22ª 

posição. 

Desta forma, é o presente Recurso para requerer seja 

procedida a reclassificação de todos os candidatos, 

notadamente os portadores de deficiência, obedecendo-se o 

estabelecido no item 4.2, para que, assim, passe a constar dos 

resultados, preliminar e definitivo, minha classificação na  22ª 

posição. 

Termos em que, peço deferimento. 

Carandaí-MG, 10 de abril de 2021 

 

JÉSSICA MARIA DIAS DA SILVA 

Recurso verificado.  

De acordo com o item 

4.2.11 – “O candidato 

que, no ato da 

inscrição, se declarar 

pessoa com 

deficiência, se 

aprovado na 

presente seleção, 

terá seu nome 

publicado na lista 

geral dos 

classificados e em 

lista à parte”. Nesta 

classificação 

preliminar consta 

apenas a lista geral e, 

na classificação final, 

virá de acordo o item 

acima citado, 

cabendo à 

municipalidade, 

seguir as regras de 

contratação 

divulgadas no edital.  

332301 

 

JOSIANY 
CHENNIA 
OLIVEIRA 

DOS PASSOS 
DUQUE 
MELO 

POSSUI FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

(COMPUTADOR/SMARTPHONE/TABLET), ACESSO A 

INTERNET E CONHECIMENTO MÍNIMO PARA ATUAR NO 

TRABALHO REMOTO? 

 SIM 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

332600  

332596 

332594 

332597 

 

JÉSSICA 
CRISTINA 
PAULINO 

Alguns dados faltantes no ato da inscrição, por ser uma 

plataforma nova. 

Possuo ferramentas tecnológicas para atuar no trabalho 

remoto. (SIM) 

Monitor de creche: 

Formação - (NÃO) 

 

Professor regente Educação Infantil e Professor regente 

séries iniciais do Ensino Fundamental 

Formação - Curso de Pedagogia com habilitação para 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 



lecionar nos anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Apoio/Sala recursos 

Formação de nível de ensino superior, obtido em curso de 

licenciatura de graduação plena, para atuar na educação 

infantil ou nas séries ou ciclos correspondentes de ensino 

fundamental, acumulada com formação complementar para 

trabalhar com alunos com deficiência, com carga horária 

mínima de 120 (cento e vinte) horas, obtida em instituições 

regulamentada pelo MEC, que atue com alunos em turmas de 

creche às séries finais do ensino fundamental. 

331656 

 

JUCILEIA 
FERNANDA 
RODRIGUES 

PINTO 

No resultado preliminar da classificação para o cargo de 

professor de apoio, consta a formação errada, foi informado 

na inscrição possuir curso de pedagogia acumulada com 

formação complementar para trabalhar com alunos com 

Deficiência, e não somente a formação em nível de ensino 

superior, obtido em curso de licenciatura de graduação plena, 

para atuar na educação infantil ou nas séries ou ciclos 

correspondentes do ensino fundamental. Entende se que 

houve apuração inadequada dos dados informados, dessa 

forma, me sinto lesada diante da classificação.  

Recurso verificado.  

A Informação 

“formação 

complementar para 

trabalhar com alunos 

com Deficiência, com 

carga horária mínima 

de 120 (cento e vinte) 

horas, obtida em 

instituições 

regulamentadas pelo 

MEC, que atue com 

alunos em turmas de 

creche às séries 

finais do ensino 

fundamental” por ser 

requisito 

indispensável, 

previsto no edital 

001/2021, será 

exigida para todas as 

formações 

apresentadas, 

independente de qual 

formação inicial o 

candidato tenha 

marcado. A formação 

complementar não é 

quesito classificatório 

e não há prejuízo. 

331560 

331554 

331547 

331524 

 

VANUZA 
HELENA 

CARVALHO 
DE SOUZA 

TEMPO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO 

 

 

 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3, 

10.1 e 10.3. 

332458 

332457 

 

VANESSA DO 
NASCIMENTO 

RIBEIRO 

Boa tarde. No resultado divulgado consta que não possuo 

formação de Normal Médio e nem Experiência de serviço em 

escola, sendo que tenho ambos. E quando realizei a inscrição 

não apareceu nenhuma aba pedindo para enviar algum 

documento em anexo comprovando. Peço por gentileza 

verificação. Obrigada! 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

332498 

332496 

 

JESSICA DO 
NASCIMENTO 

RIBEIRO 

Boa tarde. No resultado divulgado consta que não possuo 

formação de Normal Médio e nem Experiência de serviço em 

escola, sendo que tenho ambos. E quando realizei a inscrição 

não apareceu nenhuma aba pedindo para enviar algum 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 



documento em anexo comprovando. Peço por gentileza 

verificação. Obrigada! 

331945 

 

GIOVANA 
CECÍLIA 

GOULART 

Possuo ferramentas tecnológicas e também acesso a 

internet, tenho ensino médio completo e atualmente estou  

cursando pedagogia na Universidade Estadual de Minas 

Gerais, me considero apta a atuar no emprego tendo tambem 

conhecimento da área entretando não possuo horas de 

trabalho nem na rede municipal quanto na estadual ou em 

outras. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

332123 

332128 

 

GRAZIELI DE 
CARVALHO 

SOUZA 

Estou faltando preencher as opções de formação, no 

momento da inscrição não vi essas opções por causa de ser 

uma plataforma nova. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

331870 

 

JÉSSICA 
MARIANE 
SOARES 

RODRIGUES 

NÚMERO DE DIAS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - NAS 

DEMAIS REDES PÚBLICAS ESTADUAL OU DE OUTROS 

MUNICÍPIOS OU PARTICULAR NO 

CARGO/FUNÇÃO/CONTEÚDO 

DE PROFESSOR II. Tempo de trabalho de 3 anos, 1095 dias. 

Houve um erro de digitação no formulário indicado, peço a 

retificação da classificação. Obrigada. Att.  

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

331870 

 

JÉSSICA 
MARIANE 
SOARES 

RODRIGUES 

NÚMERO DE DIAS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - NAS 

DEMAIS REDES PÚBLICAS ESTADUAL OU DE OUTROS 

MUNICÍPIOS OU PARTICULAR NO 

CARGO/FUNÇÃO/CONTEÚDO 

DE PROFESSOR II. Tempo de trabalho de 3 anos, 1095 dias. 

Houve um erro de digitação no formulário indicado, peço a 

retificação da classificação. Obrigada. Att. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

331871 

 

JÉSSICA 
MARIANE 
SOARES 

RODRIGUES 

NÚMERO DE DIAS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - NAS 

DEMAIS REDES PÚBLICAS ESTADUAL OU DE OUTROS 

MUNICÍPIOS OU PARTICULAR NO 

CARGO/FUNÇÃO/CONTEÚDO 

DE PROFESSOR II. Tempo de trabalho de 3 anos, 1095 dias. 

Houve um erro de digitação no formulário indicado, peço a 

retificação da classificação. Obrigada. Att. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

332448 

 

ERLAINE 
APARECIDA 
JANUÁRIO 

8.DAS ETAPAS E DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

E DESEMPATE, no item 8.1.1, alínea a, diz: "será observado 

maior titulação". No resultado geral, este item não está 

discriminado, impossibilitando saber se os candidatos 

possuem titulação, assim, contrariando, o edital 002/2021. 

Recurso verificado.  

Todos os candidatos 

classificados como 

pertencentes ao 

primeiro grupo (1), 

possuem formações 

equivalentes, e uma 

titulação do mesmo 

item não é 

considerada maior do 

que a outra, portanto 

o critério de maior 

titulação se aplica 

apenas entre um item 

e outro, conforme 

apresentados no 

anexo II do edital 

002/2021. 

332225 

 

ELIANA SILVA 
PAIVA 

Gostaria de rever a classificação pelo qual, candidatando para 

a vaga, possuo ferramenta para aula remoto, tenho pedagogia 

plena e tenho também Pós Graduação em Psicopedagogia 

Clínica e Institucional. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 



332227 

 

ELIANA SILVA 
PAIVA 

Gostaria que reve-se a classificação da minha candidatura, 

possuo ferramenta para aula remotas, sou formada em 

pedagogia plena e tenho Pós graduação em Psicopedagogia 

Clínica e Institucional. 

Indeferido de acordo 

com os itens 6.3 e 

10.3. 

 

 


