
 

 

 
Ofício nº 31/2021. 

Lobato, 18 de maio de 2021. 
 
 
Senhor Presidente, 

 
A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos 

interpostos contra o resultado preliminar das provas escritas objetivas, prova de títulos e prova 
prática, decide sob os seguintes fundamentos: 

 
NOME / CARGO RESULTADO 

NOTA DA PROVA DE TÍTULOS 
KARINE ROSA RODRIGUES / Professor Educação 
Infantil e Anos Iniciais 

INDEFERIDO: Não houve a pontuação dos títulos 
apresentados, tendo em vista que a requerente não 
obteve a nota mínima na prova escrita objetiva para 
aprovação, ou seja, 50,0 (cinqüenta) pontos (Ver item 
16.1.1 do Edital) 

JOLETE BASSANI / Professor Educação Infantil e 
Anos Iniciais 

INDEFERIDO: Infringência ao contido no item 9.3 (Os 
documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser 
acondicionados em ENVELOPE LACRADO ......). O 
envelope apresentado pela candidata estava ABERTO. 

ELIZABETH ALVES DA SILVEIRA REIS / Professor 
Educação Infantil e Anos Iniciais  
 

INDEFERIDO: Infringência ao contido no item 9.3 (Os 
documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser 
acondicionados em ENVELOPE LACRADO ......). O 
envelope apresentado pela candidata estava ABERTO. 

MARCOS ANDRE DE LIMA  / Professor – Educação 
Física 

INDEFERIDO: Não houve a pontuação dos títulos 
apresentados, tendo em vista que a requerente não 
obteve a nota mínima na prova escrita objetiva para 
aprovação, ou seja, 50,0 (cinqüenta) pontos (Ver item 
16.1.1 do Edital) 

LENIR DOS SANTOS OLIVEIRA / Professor – Inglês  INDEFERIDO: o Edital não prevê a pontuação de dois 
títulos de mesmo nível. 

LETICIA APARECIDA MOREIRA / Professor – Área 
Matemática  

INDEFERIDO: Não houve a pontuação dos títulos 
apresentados, tendo em vista que a requerente não 
obteve a nota mínima na prova escrita objetiva para 
aprovação, ou seja, 50,0 (cinqüenta) pontos (Ver item 
16.1.1 do Edital) 

HERCULES VICENTE FERREIRA / Professor 
Educação Infantil e Anos Iniciais  
 

INDEFERIDO: O item 9.1 é claro ao informar o que 
segue: “Os documentos relativos aos Títulos para o 

cargo de Professor (todas as áreas), deverão ser 

entregues, EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação da 

prova escrita objetiva, ao fiscal da sala de prova.” 
Informamos que na sala 09, 13 candidatos 
entregaram os títulos normalmente. 



 

 

OUTROS MOTIVOS 
KARINE ROSA RODRIGUES E JAYNE ROSA 
RODRIGUES / Professor Educação Infantil e Anos 
Iniciais  

O edital de abertura do Processo Seletivo não prevê 
eliminação de candidato que obtenha nota 0,0 (zero) 
em qualquer um dos tipos de provas aplicadas. 

MARILZA COELHO AZEVEDO e LETICIA APARECIDA 
MOREIRA / Professor – Área Matemática  

INDEFERIDO: Recurso intempestivo. Não é possível 
mais impetrar recurso contra o gabarito preliminar. 

JAYNE ROSA RODRIGUES / Professor Educação 
Infantil e Anos Iniciais  

INDEFERIDO: Recurso intempestivo. Não é possível 
mais impetrar recurso contra o gabarito preliminar. 

ROQUE JUNIOR SOUZA NOVAIS / PROVA PRÁTICA INDEFERIDO: Infringência ao item 11.1.4 que diz: 
“Para realizar a prova prática os candidatos deverão 

apresentar, no mínimo, a carteira de habilitação 

conforme abaixo especificado, a qual deverá ter sido 

obtida ou renovada até a data da realização da Prova 

Prática, sem a qual não poderá realizar a prova”. No 
caso do requerente deveria ser apresentado a CNH, 
no mínimo, categoria “D”. 

 
 

Atenciosamente, 
  

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


