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RECURSO
RESPOSTA DA COMISSÃO

CARLOS LUIS DIAS DOMINGUES

O
candidato
desclassificação.

solicita

revisão

de

sua

GIZELE VAZ DE BORBA

A candidata solicita revisão nos quesitos
“Experiências em atividades de esporte, recreação
e lazer” e “Cursos de aperfeiçoamento na área do
esporte, recreação e lazer”.

PAMELA MACHADO AMARAL

A candidata solicita revisão no quesito
“Experiências em atividades de esporte, recreação
e lazer”.

A Comissão, conferindo a documentação apresentada pelo candidato, INDEFERE o recurso
mantendo sua desclassificação.
No item 1 “Das Vagas e Condições para a Inscrição” o edital deixa claro a obrigatoriedade
da comprovação do “Ensino Superior completo em Educação Física – Graduação Plena (3)
ou Bacharel, registro no Conselho Regional de Educação Física e experiência comprovada
em atividades sociais, esportivas e de lazer”.
A Comissão, conferindo a documentação apresentada pela candidata, INDEFERE o recurso
mantendo sua pontuação, considerando que:
- No quesito “Experiência em atividades de esporte, recreação e lazer” lhe foi atribuída a
pontuação máxima (10 pontos), na iniciativa privada (Academia Power Mucle) e (1 ponto)
no Sistema S (Sesc), totalizando 11 pontos;
- No quesito “Cursos de Aperfeiçoamento na área do esporte, recreação e lazer”, a
candidata solicita pontuação de um diploma de formação em Bacharel que é considerado
requisito obrigatório para inscrição no processo, portanto não é pontuável.
A Comissão, conferindo a documentação apresentada pela candidata, DEFERE o recurso lhe
atribuindo mais 11 pontos no quesito, totalizando 18 pontos.

OBS.: A Comissão após nova análise de todos os currículos deste processo de seleção, verificou a ausência de comprovação da Graduação em Educação Física do candidato
PABLO SILVA PERES, portanto o mesmo está desclassificado.
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