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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

GABINETE DO PREFEITO
RESPOSTA A RECURSO PROCESSO SELETIVO
EDITALNº 003/SEMECD/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 003/SEMECD/SEMAF/2022, o Secretário Municipal de Educação, da Prefeitura do Município de Cujubim, no uso de suas atribuições
legais, conforme cronograma previsto, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia - AROM, resolve: Divulgar os resultados
dos recursos interpostos do processo seletivo:
CARGO: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA (NÍVEL II) 40 HORAS
Nº DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

SITUAÇÃO DOS RECURSOS

13 – 1-22/2022

CINAIRA PAULA CABRAL RIBEIRO

(x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO

Verificou-se que constava na platafoma de inscrição, os anexos referente ao item 4 da tabela de pontuação do item 9.5 do edital, tendo sido revisto a pontuação dos mesmos. A
pós graduação foi pontuado a nota máxima, vendo que os certificados apresentados se enquadram no item 2 da tabela de pontuação.
13 – 1 – 58/2022

CRISTIANE SOUSA DA SILVA

( ) DEFERIDO (x) INDEFERIDO

Após reanálise do tempo de serviço fora constatado que a candidata acima apresentou 19 meses de experiência, pontuando assim conforme item 6 da tabela de pontuação, do
item 9.5 do edital.
13 – 1 – 90/2022

JENECI DO CARMO GOMES

( ) DEFERIDO (x) INDEFERIDO

Após reanálise das documentações apresentadas, fora constatado que os certificados de pós graduação apresentado pela candidata preenchem o requisito do item 2 da tabela de
pontuação presente no item 9.5, já pontuado a nota máxima para os mesmos.
13 – 1 – 52/2022

MARLI DAS GRAÇAS MENDES

(x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO

Verificou-se que consta no portal de inscrição documentos comprobatórios de tempo de serviço e capacitações sendo assim revisto a pontuação da candidata.
13 – 1- 95/2022

RAQUEL PEREIRA DA SILVA

( ) DEFERIDO ( x ) INDEFERIDO

A pontuação confere com a documentação apresentada no ato da inscrição, tendo sido pontuado os dois certificados de pós graduação Lato Sensu. Conforme o intem 4.2 do
edital 003/2022, toda a documentação deveria ser postado no ato da inscrição, sendo que não consta no portal de inscrição documentos comprobatórios de tempo de serviço,
tendo a presente candidata apresentado o mesmo apenas na interposição de recursos.
13 – 1-71/2022

ZENILTA DA SILVA ROBERTO

( ) DEFERIDO ( x ) INDEFERIDO

Após reanálise dos títulos, a pontuação confere com o resultado parcial já publicado no diário oficial dos municípios.
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