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RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS 
 

A Crescer Consultorias, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, nos 
moldes estabelecidos no edital de abertura nº 001/2019, interpostos contra o Resultado Preliminar das de títulos. 
 

 
NOME LIMARCOS DA COSTA SILVA 

CARGO PROFESSOR DE ENS. FUNDAMENTAL  
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme os itens 6.5.1.A – do anexo VII do edital - Somente serão acolhidos 

como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de 
forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena 
dos títulos não serem contabilizados e 6.9.A – Todas as modalidades de títulos 
somente serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Portanto a candidata concluiu a 
graduação em 15 de maio de 2019 ,não havendo portanto como fazer a 
pontuação dos seus títulos conforme a regra do edital. 

 
NOME MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA PEREIRA 

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme os itens 6.5.1.A – do anexo VII do edital - Somente serão acolhidos 

como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de 
forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena 
dos títulos não serem contabilizados e 6.9.A – Todas as modalidades de títulos 
somente serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Portanto a candidata concluiu a 
graduação em dezembro de 2018 , não havendo portanto tempo de serviço após 
a conclusão, não há como fazer a pontuação dos seus títulos conforme a regra do 
edital. 

 
NOME RICARDO DE SOUSA BORGES  

CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme os itens 6.5.1.A – do anexo VII do edital - Somente serão acolhidos 

como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de 
forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena 
dos títulos não serem contabilizados e 6.9.A – Todas as modalidades de títulos 
somente serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Portanto a candidata concluiu a 
graduação em 21 de janeiro de 2019 ,não havendo portanto como fazer a 
pontuação dos seus títulos conforme a regra do edital. 

 
NOME LEIDIANE ALVES DE SOUSA 

CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme os itens 6.5.1.A – do anexo VII do edital - Somente serão acolhidos 

como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de 
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forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena 
dos títulos não serem contabilizados e 6.9.A – Todas as modalidades de títulos 
somente serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo.Não havendo portanto como fazer 
a pontuação dos seus títulos conforme a regra do edital. 

 
NOME MONALISA PEREIRA LIRA 

CARGO PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA O valor dos títulos de pós graduação é avaliado por título apresentado 

especificado no quadro 6.4.A do anexo VII do edital, a candidata apresentou uma 
pós graduação fazendo jus a 1,0. 

 
NOME EDILENE MARQUES DA SILVA 

CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA O valor dos títulos de pós graduação é avaliado por título apresentado 

especificado no quadro 6.4.A do anexo VII do edital, a candidata apresentou uma 
pós graduação fazendo jus a 1,0. 

 
NOME FRANCISCA JOZEANA RODRIGUES DA SILVA 

CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme os itens 6.5.1.A – do anexo VII do edital - Somente serão acolhidos 

como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de 
forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena 
dos títulos não serem contabilizados e 6.9.A – Todas as modalidades de títulos 
somente serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. A candidata formou-se em junho 
de 2012, conforme o item 6.4.A- TEMPO DE SERVIÇO na DOCÊNCIA, por ano 
letivo comprovado, desprezando as frações e não contabilizando tempos de 
serviços simultaneamente prestados, mesmo que para empregadores 
diferentes.Declaração de Regeneração – Há ano letivo de 2017. O contrato de 
prestação de serviços não é aceito para comprovação de início e fim do Tempo 
de Serviço conforme as regras do edital. 

 
NOME ANATALIA CARVALHO QUARESMA DE SOUSA 

CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme os itens 6.5.1.A – do anexo VII do edital - Somente serão acolhidos 

como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de 
forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena 
dos títulos não serem contabilizados e 6.9.A – Todas as modalidades de títulos 
somente serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. A candidata formou-se em março 
de 2018, conforme o item 6.4.A- TEMPO DE SERVIÇO na DOCÊNCIA, por ano 
letivo comprovado, desprezando as frações e não contabilizando tempos de 
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serviços simultaneamente prestados, mesmo que para empregadores 
diferentes.Não há ano letivo trabalhado após a conclusão , a carteira de trabalho 
da candidata demonstra  o inicio do contrato em agosto de 2018. 

 
NOME DERIVALDO FORTES ALCANTARA 

CARGO PROFESSOR DE MATEMÁTICA  
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme os itens 6.5.1.A – do anexo VII do edital - Somente serão acolhidos 

como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de 
forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena 
dos títulos não serem contabilizados e 6.9.A – Todas as modalidades de títulos 
somente serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. A candidata formou-se em março 
de 2018, conforme o item 6.4.A- TEMPO DE SERVIÇO na DOCÊNCIA, por ano 
letivo comprovado, desprezando as frações e não contabilizando tempos de 
serviços simultaneamente prestados, mesmo que para empregadores 
diferentes. 

 
NOME ERIKA CAMYLA DA SILVA VILARINHO 

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar 
presente). Por conta disso a pós graduação em Docência do Ensino Superior não 
é valida. 

 
NOME ANTÔNIO CARLOS REBELO DE PAIVA FILHO 

CARGO PROFESSOR DE EJA 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar 
presente). Por conta disso a pós graduação em Docência do Ensino Superior não 
é valida. 

 
NOME ROSEANE CÁSSIA GALENO OLIVEIRA 

CARGO PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar 
presente). Por conta disso a pós graduação em Docência do Ensino Superior não 
é valida. A candidata recebeu pontuação pela apresentação do curso de pós 
graduação e anos letivos trabalhados após a conclusão do   curso ( março de 
2015), Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital - TEMPO DE SERVIÇO na 
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DOCÊNCIA, por ano letivo comprovado, desprezando as frações e não 
contabilizando tempos de serviços simultaneamente prestados, mesmo que 
para empregadores diferentes. A candidata recebeu a pontuação referente aos 
anos letivos de 2015, 2016,2017 e 2018. Não havendo finalizado o ano letivo de 
2019 não houve pontuação desse ano letivo para nenhum candidato. 

 
 

NOME GONZAGA EANNES NASCIMENTO CARVALHO 

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar 
presente). Por conta disso a pós graduação em Docência do Ensino Superior não 
é valida. 

 
NOME ELIENE SANTOS DA CUNHA  

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar 
presente). Por conta disso a pós graduação em Docência do Ensino Superior não 
é valida. 

 
NOME FABIANA GONÇALVES ALVES  

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar 
presente). Por conta disso a pós graduação Gestão Pública Municipal não é 
valida. 

 
NOME MARCIANE GOMES DE SALES SOUSA 

CARGO PROFESSOR DE DUCAÇÃO INFANTIL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar 
presente). Por conta disso a pós graduação em Docência do Ensino Superior não 
é valida. Conforme o item 6.5.5.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo 
será mediante apresentação de: c) Quando o empregador for de iniciativa 
privada: Somente, cópia do contrato constante na carteira de trabalho. Não 
serão aceitos declarações ou certidões para comprovação de tempo de serviço. 
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Houve pontuação de Tempo de serviço em conformidade com  em conformidade 
a declaração de Tempo de Serviço prestado junto a Prefeitura Municipal  de 
Porto, os anos letivos trabalhados após a conclusão do curso superior conforme 
os itens 6.5.1.A – do anexo VII do edital - Somente serão acolhidos como títulos, 
aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de forma que É 
OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos títulos 
não serem contabilizados e 6.9.A – Todas as modalidades de títulos somente 
serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo 

 
NOME JEANE KARINE SILVA MOURA 

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital - TEMPO DE SERVIÇO na 

DOCÊNCIA, por ano letivo comprovado, desprezando as frações e não 
contabilizando tempos de serviços simultaneamente prestados, mesmo que 
para empregadores diferentes. A candidata recebeu a pontuação referente aos 
anos letivos de 2015,2016,2017 e 2018. Não havendo finalizado o ano letivo de 
2019 não houve pontuação desse ano letivo para nenhum candidato. 

 
NOME FRANCISCA DAS CHAGAS RABELO MACEDO 

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital - TEMPO DE SERVIÇO na 

DOCÊNCIA, por ano letivo comprovado, desprezando as frações e não 
contabilizando tempos de serviços simultaneamente prestados, mesmo que 
para empregadores diferentes. A candidata recebeu a pontuação referente aos 
anos letivos de 2016,2017 e 2018. Não havendo finalizado o ano letivo de 2019 
não houve pontuação desse ano letivo para nenhum candidato. 

 
NOME FRANCISCA RODRIGUES SILVA 

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA A candidata recebeu pontuação pela apresentação do curso de pós graduação e 

ano letivo trabalhado de 2018. Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital - 
TEMPO DE SERVIÇO na DOCÊNCIA, por ano letivo comprovado, desprezando as 
frações e não contabilizando tempos de serviços simultaneamente prestados, 
mesmo que para empregadores diferentes. Não havendo finalizado o ano letivo 
de 2019 não houve pontuação desse ano letivo para nenhum candidato. 

 
NOME MARIA DOS REMÉDIOS FERREIRA RODRIGUES FILHA 

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA A candidata recebeu pontuação pela apresentação do curso de pós graduação e 

anos letivos trabalhados após a conclusão do   curso ( dezembro de 2015), 
Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital - TEMPO DE SERVIÇO na 
DOCÊNCIA, por ano letivo comprovado, desprezando as frações e não 
contabilizando tempos de serviços simultaneamente prestados, mesmo que 
para empregadores diferentes. A candidata recebeu a pontuação referente aos 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


 
CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - PI  
CRESCER CONSULTORIAS 
 

 

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.375.709/0001-46 

E-mail: crescerconcursos@outlook.com 

 

anos letivos de 2016,2017 e 2018. Não havendo finalizado o ano letivo de 2019 
não houve pontuação desse ano letivo para nenhum candidato. 

 
NOME DARLISON FONTENELE SAMPAIO 

CARGO PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
RECURSO DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA O candidato fez duas inscrições para o cargo de Professor de EJA e Professor de 

Ciências, recebeu a pontuação de 2,0 no resultado preliminar da prova de títulos. 
Foi inserida sua nota apenas para o cargo de Professor de EJA e indevidamente 
omitida para o cargo de Professor de Ciências. Atualizar a pontuação. Nova Nota 
2,0 

 
NOME LILIAN MARCOS SILVA 

CARGO PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
RECURSO DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA A candidata apresentou diploma de graduação com a conclusão em agosto de 

2009, e colação de grau em maio de 2017, tendo em vista que o anexo VII do 
edital itens 6.5.1.A – do anexo VII do edital - Somente serão acolhidos como 
títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de forma 
que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena dos 
títulos não serem contabilizados e 6.9.A – Todas as modalidades de títulos 
somente serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Deve ser considerada a data de 
2009 e aceito o Tempo de Serviço apresentado pela candidata referente ao 
mesmo. Nova Nota : 2,5 

 
NOME AMANDA KATTY MACHADO DE ALBURQUERQUE 

CARGO PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
RECURSO INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar 
presente). Por conta disso a pós graduação em Docência do Ensino Superior não 
é válida. Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital - TEMPO DE SERVIÇO na 
DOCÊNCIA, por ano letivo comprovado, desprezando as frações e não 
contabilizando tempos de serviços simultaneamente prestados, mesmo que 
para empregadores diferentes. A candidata recebeu a pontuação referente ao 
ano letivo de 2018. Não havendo finalizado o ano letivo de 2019 não houve 
pontuação desse ano letivo para nenhum candidato. 

 
NOME MARCÍLIO CARVALHO ARAGÃO 

CARGO PROFESSOR DE EJA 
RECURSO DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de especialização, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar 
presente). Por conta disso a pós graduação em Docência do Ensino Superior não 
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é válida. Conforme o item 6.4.A do anexo VII do edital - TEMPO DE SERVIÇO na 
DOCÊNCIA, por ano letivo comprovado, desprezando as frações e não 
contabilizando tempos de serviços simultaneamente prestados, mesmo que 
para empregadores diferentes. A candidata recebeu a pontuação referente ao 
ano letivo de 2017 E 2018. Não havendo finalizado o ano letivo de 2019 não 
houve pontuação desse ano letivo para nenhum candidato. NOVA NOTA: 2,0 

 
NOME MARIA DOS NAVEGANTES MATIAS SALES 

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE  
JUSTIFICATIVA Conforme os itens 6.5.1.A – do anexo VII do edital - Somente serão acolhidos 

como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de Graduação, de 
forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, sob pena 
dos títulos não serem contabilizados e 6.9.A – Todas as modalidades de títulos 
somente serão consideradas a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do 
Curso pelo qual o candidato está concorrendo. Portanto a candidata concluiu a 
graduação em 08 de dezembro de 2018 , apenas recebendo a pontuação relativa 
a conclusão da pós graduação. Nova Nota: 1,0. 

 
 

Teresina/PI, 21 de novembro de 2019 
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