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NOME RECURSO RESPOSTA DA COMISSÃO 

DENISE SOARES AMARO A candidata solicita revisão de sua pontuação 
no quesito Experiência Profissional. 

A Comissão, conferindo todos os comprovantes  apresentados 
pela candidata, indefere o recurso considerando que as 
experiências pedagógicas, enquanto aluno da universidade, são 
consideradas experiências de aprendizagem, não comparáveis ao 
exercício docente com regência de classe,  considerado como 
critério de avaliação por esta Comissão. 

GILNEI FARIAS SOUZA O candidato solicita revisão de sua pontuação 
no quesito Pós Graduação. 

A Comissão, conferindo todos os comprovantes  apresentados 
pelo candidato, indefere o recurso, pois o comprovante 
apresentado informa que o candidato está matriculado e o edital 
considera pontuável Pós graduação completa. 

SCHEILA NUNES MEIRA A candidata solicita revisão de sua 
desclassificação do processo seletivo, 
anexando  documentos comprobatórios na 
etapa de Recursos. 

A Comissão, conferindo todos os comprovantes  apresentados 
pela candidata no período de inscrição, confirma a 
desclassificação, pois não encontrou, entre os documentos 
comprobatórios apresentados o comprovante de Graduação 
completa em Licenciatura com habilitação em Filosofia, conforme 
exige o edital. 
Ainda, de acordo com o item “Das Inscrições” no edital 
publicado, “não serão aceitos, anexados ou trocados documentos 
após a inscrição”. 

ALEXANDRE NEVES SAPPER O candidato solicita revisão de sua pontuação 
no quesito Curso Normal/magistério. 

A Comissão, conferindo todos os comprovantes  apresentados 
pelo candidato, indefere o recurso, pois não encontrou, entre os 
documentos comprobatórios apresentados, nenhum 
comprovante de conclusão do curso Normal/magistério 
(concluído em nível médio), conforme consta no edital. 
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