
 
 

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS – PI 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

A Comissão Organizadora do Teste Seletivo DIVULGA, na data de hoje, o RESULTADO DOS RECURSOS, como abaixo 

relacionados. 

Por oportuno, gostaríamos de ressaltar os seguintes aspectos: 

a) Durante os recursos, não foram aceitos envios de novos documentos ou correção de documentos já enviados anteriormente, 

tendo sido analisados exclusivamente as razões recursais. 

b) As referências em parênteses nas motivações referem-se a itens do Edital que baseiam o que está sendo dito. 

c) As decisões que terão o condão de alterar o resultado estão destacadas em negrito. 

d) Alguns títulos dos recorrentes foram recorrigidos mesmo que não tenham sido citados em suas razões, o que levou a 

algumas alterações que estão marcadas como observações. 

Atenciosamente, 
Comissão Organizadora do Teste Seletivo de Oeiras 

 

Candidato(a) Protocolo Resultado Justificativa 
Francisco Adriano de Sousa VIRTUAL198 INDEFERIDO Especialização sem histórico escolar (4.13, b) - 

Matemática Financeira 
INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Matemática 

(4.12, a) - Metodologia do Ensino 
Webert Ricelles Borges da Silva VIRTUAL296 INDEFERIDO Especialização sem histórico escolar (4.13, b) - 

Educação Física Escolar 
Maria da Vitoria Leal de Figueiredo Costa PRESENC101 INDEFERIDO Curso sem carga horária presente - Prefeitura de 

Oeiras (4.16, a) 



 
 

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Mostra Brasileira de Foguetes, Olímpiada de 
Astronomia e PROAULAH 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço de Oeiras especifica 
função de Professor de História apenas nos anos de 
2018 e 2020, este último com uso de tecnologias. 
(4.22, a). 

Tatiane Neves de Sousa VIRTUAL020 INDEFERIDO Não juntou cópia de documento de identificação com 
foto (4.09, c) 

Maria do Carmo de Sousa e Silva  PRESENC060 DEFERIDO Lotação correta do candidato é cargo 102. 
Andreia Camila Mendes da Silva VIRTUAL135 INDEFERIDO Ficha de inscrição não foi devidamente preenchida, 

informando dois códigos de cargo (4.09, b) 
Maria Aparecida Lopes VIRTUAL008 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Geografia 

(4.12, a) - Ciência da Educação e Docência do Ensino 
Superior 

Natalia Vieira Costa VIRTUAL349 DEFERIDO 1ª Categoria deve contabilizar: 2,00 + 2,00 = 4,00 
(quatro) pontos 

INDEFERIDO Tempo de Serviço anterior a data da colação de grau 
(4.22, b) 

INDEFERIDO Comprovação de Tempo de Serviço de forma diversa a 
do Edital (4.22, c) - Centro Piauiense de Ensino 
(entidade privada) 

Lourivania Pereira dos Santos Silva PRESENC018 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Ciências 
(4.12, a) - Metodologia da Educação Superior e 
Práticas Educacional Inclusiva. 

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Mostra Brasileira de Foguetes, Olímpiada de 
Astronomia e Currículo do Piauí 

INDEFERIDO As certidões de tempo de serviço são consideradas 
unicamente (4.20) e as frações de tempo são 
desprezadas (4.19). 

Daniel Erik dos Santos Valentim PRESENC041 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 1,00 (2020) ponto. 



 
 

Valderlany Mendes Dantas PRESENC302 DEFERIDO 1ª Categoria deve contabilizar 2,00 (dois) pontos 
referentes à Especialização em História do Brasil. 
Entretanto, como o Mestrado está desacompanhado 
de Histórico Escolar não pode ser contabilizado (4.13, 
b) 

Leilah de Deus Vale dos Santos PRESENC039 INDEFERIDO Curso sem carga horária presente - Prefeitura de 
Oeiras (4.16, a) 

Alciene Vieira da Rocha e Silva PRESENC014 INDEFERIDO Curso sem carga horária presente - Técnico em 
Vigilância (4.16, a) 

INDEFERIDO Curso realizado em data anterior a julho de 2016 (4.16, 
c) - Monitor de Dependência Química 

INDEFERIDO As certidões de tempo de serviço são consideradas 
unicamente (4.20) e as frações de tempo são 
desprezadas (4.19). 

Girlene Lima Tapety PRESENC279 DEFERIDO Quanto à pontuação da própria recorrente, não se faz 
necessária correção, já que a categoria de tempo de 
serviço contabilizou todos os pontos possíveis frente a 
documentação juntada. Entretanto, após apontamento 
da recorrente, verificou-se o equívoco na nota do 
candidato PRESENC261, já que o mesmo faz jus à 
pontuação de 6,50 em tempo de serviço e não de 8,00 
como está no resultado preliminar. 

Layana Kelly Pereira de Holanda VIRTUAL411 INDEFERIDO Não juntou Diploma de Graduação da área: Português 
(4.09, a) 

Francisco Jose Estevao de Sousa PRESENC249 INDEFERIDO Nas cinco laudas protocoladas, não houve juntada de 
nenhum documento referente à 1ª Categoria. 

INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Encontro Regional de Astronomia 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da Prefeitura de Oeiras 
especifica "Professor de Matemática" somente no ano 
de 2017. 

Maria Natividade Lopes da Rocha VIRTUAL086 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
"Convivência Social, Escolar..." 



 
 

DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 1,00 (2018) + 3,00 
(2019/2020) = 4,00 (quatro) pontos 

Airton Jose de Sousa VIRTUAL087 DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25 
INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 

Semana Pedagógica, Mostra de Foguetes e Olímpiada 
de Astronomia 

DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 1,00 (2018) + 3,00 
(2019/2020) = 4,00 (quatro) pontos 

Layane Sttefane Borges e Silva de Meneses VIRTUAL218 INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Currículo do Piauí, Projeto de Formação no Chão da 
Escola e Semana Pedagógica. 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da SEDUC-PI não 
especifica função de Professor de Biologia, falando 
apenas em "Professor Substituto" (4.22, a). 

INDEFERIDO 3ª Categoria: Não há erro. CTPS comprova 
2016/2017/2018/2019. Certidão atesta 2020 com 
uso de tecnologia. Total 5,50. 

Rafael de Sousa Santos PRESENC034 INDEFERIDO Ficha de inscrição não foi devidamente preenchida, 
não informando código do cargo (4.09, b) 

Marinalva de Araujo Sousa Rodrigues PRESENC116 INDEFERIDO Tempo de serviço contabilizou todos os pontos 
apresentados pela candidata (2016 a 2020), inclusive 
com uso de tecnologias. O ano de 2021 é desprezado 
por ser fração de tempo. (4.19) 

INDEFERIDO Curso sem carga horária presente - Prefeitura de 
Oeiras (4.16, a) 

INDEFERIDO Curso com carga horária insuficiente - Formação 
Continuada (4.16, a) 

INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Vigilância Sanitária, Olimpíadas de Astronomia e 
Amostra de Foguetes 

Selma Maria Marques dos Reis PRESENC301 INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço de Oeiras especifica 
função de Professor de História apenas nos anos de 



 
 

2014 (desprezado por ser fração) e 2018, este último 
contabilizado. (4.22, a). 

Celma Maria de Sousa VIRTUAL269 INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da São João da Varjota 
não especifica função de Professor de História (4.22, 
a). 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da São João da Varjota 
não especifica função de Professor de História, fazendo 
referência apenas a "professora celetista" (4.22, a). 

Ercilany Lustosa Vieira VIRTUAL167 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 5,00 
(2015/2016/2017/2018/2019) pontos. Uso de 
tecnologia em 2020 foi apenas fração de tempo (4.19).  

Lucamara Beserra Holanda da Fonseca VIRTUAL246 DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25+0,25 = 0,50 
INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 

Semana Pedagógica e Olímpiada de Astronomia. 
DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 5,00 

(2015/2016/2017/2018/2019) pontos e 1,50 pontos 
por Uso de tecnologia (2020) =6,50.  

Maricassia Nonato Alves de Sousa PRESENC187 INDEFERIDO Não apresentou Diploma de Graduação exigido na área 
de concorrência: Licenciatura Plena em Pedagogia 
(4.09, a) 

Luis Abreu Sobrinho PRESENC003 INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Empreendorismo e Administração. 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço do Governo de São 
Paulo não especifica função de Professor de História 
(4.22, a). 

Orlando Ralf Mendes de Carvalho Feitosa PRESENC033 INDEFERIDO Não houve erro na pontuação de candidatos deste 
código, exceto aqueles revistos por meio de recurso. 

INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Olímpiada de Astronomia e Formação de Professores 
PROAULAH. 

INDEFERIDO Curso anterior à data de colação de grau: UESPI. (4.02) 
INDEFERIDO Curso sem data de realização presente - Prefeitura de 

Oeiras (4.16, a) 



 
 

Aurenise Campelo da Silva VIRTUAL178 INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função de 
Professor de Matemática (4.16, b). 

Grasyely Silva Resende VIRTUAL239 DEFERIDO 1ª Categoria deve contabilizar: 2,00 (dois) pontos 
INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 

"Chão da Escola" 
INDEFERIDO Cursos anteriores à data de colação de grau: Inclusão 

Escolar e os 2 de Aperfeiçoamento Profissional (4.02) 
DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 2,00 (2018/2019) 

pontos e 1,50 pontos por Uso de tecnologia (2020) = 
3,50.  

Carla Rodrigues dos Santos VIRTUAL139 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 2,00 (2018/2019) 
pontos e 1,50 pontos por Uso de tecnologia (2020) = 
3,50.  

Marcos Vinicius da Silva Magalhaes VIRTUAL014 INDEFERIDO Declaração da SEDUC só comprova fração de tempo: 
fim de 2014 (após a colação de grau) e é assinada em 
16/03/2015. 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da SEDUC-PI não 
especifica função de Professor de Artes, falando 
apenas em "Professor Substituto" (4.22, a). 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço do IFPI não especifica 
função de Professor de Artes, falando apenas em 
"Professor Substituto" (4.22, a). 

Maria da Cruz Sousa VIRTUAL104 INDEFERIDO O histórico juntado comprova que a área de interesse 
(História) teve participação mínima no curso de 
Especialização, configurando apenas 1/5 das matérias 
ofertadas. 

INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) 
Zilmara da Silva Barros VIRTUAL057 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 5,00 

(2015/2016/2017/2018/2019) pontos e 1,50 pontos 
por Uso de tecnologia (2020) =6,50.  

Maria Danielle Vieira da Silva VIRTUAL117 DEFERIDO 1ª Categoria deve contabilizar: 2,00 (dois) pontos 
INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função de 

Professor de Ciências (4.16, b). 



 
 

INDEFERIDO Certidões de Tempo de Serviço não especificam função 
de Professor de Ciências, falando apenas em 
"Professor 20h ou 40h" (4.22, a). 

Roberta de Sousa Gomes VIRTUAL416 INDEFERIDO Cursos anteriores a colação de grau (4.16, d) 
INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço não especifica função de 

Professor de História, falando apenas em "Professor 
Substituto" (4.22, a). 

INDEFERIDO Comprovação em função diferente: Coordenadora, e 
não para a função de Professor de História de Ensino 
Fundamental. (4.22, a) 

Francisca Maria Rodrigues de Oliveira PRESENC216 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 3,00 
(2016/2017/2018) pontos e 3,00 pontos por Uso de 
tecnologia (2019/2020) =6,00. A categoria de uso de 
tecnologias não é cumulativa com as aulas 
convencionais, sendo que em caso de duplicidade, 
prevalece à referente ao uso de tecnologia. 

Cicera Maria Carvalho Soares VIRTUAL260 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Polivalência 
de Ensino Infantil ou Fundamental (4.12, a) - Docência 
do Ensino Superior, voltada para docência em 
faculdades. 

Francisco Ronaltre Cabral VIRTUAL010 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Educação 
Física (4.12, a) - Gestão Escolar e Coordenação 
Pedagógica 

DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 3,00 
(2018/2019/2020) pontos.  

Misael Tomaz de Sousa VIRTUAL156 DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 
0,25+0,25+0,25+0,25=1,00 (um) ponto. 

DEFERIDO O cargo 106 prevê a aprovação dos 11 (onze) 
primeiros candidatos e não apenas de 10 (dez). 
Necessária correção. 

Ioneide Ferreira Carneiro VIRTUAL281 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 5,00 
(2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019) pontos e 
1,50 pontos por Uso de tecnologia (2020) =6,50.  



 
 

Enildo Rodrigues de Sousa VIRTUAL318 INDEFERIDO Cursos anteriores a colação de grau (4.16, d) 
Lindalva Pereira da Costa Santos PRESENC042 INDEFERIDO O item 4.09 traz hipóteses em que o candidato terá 

pontuação zerada por descumprimento de regras. 
Ademais, tal qual os candidatos que tiveram sua 
pontuação zerada por descumprimento de regras, 
todos aqueles que tiveram sua pontuação zerada por 
outras razões também não podem constar como 
classificados ou aprovados, já que ao não ter nenhum 
título capaz de pontuar, a análise objetivo dos títulos 
mostra que o candidato não está apto a função nos 
termos do Edital. 

Mauro Jose Ferreira dos Santos VIRTUAL070 INDEFERIDO Não juntou cópia de documento de identificação com 
foto (4.09, c) 

Maria Celma de Sousa Moura Silva PRESENC138 INDEFERIDO Especialização com data anterior a colação de grau do 
Curso de Pedagogia (4.02) 

INDEFERIDO Cursos anteriores a colação de grau do Curso de 
Pedagogia (4.16, d) 

DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25 ponto. 
INDEFERIDO Comprovação de Tempo de Serviço em data anterior a 

colação de grau do Curso de Pedagogia (4.22, b) 
Raimunda Francisca Carvalho Melo de Paula VIRTUAL377 INDEFERIDO CTPS não especifica função de Professor de Português 

(4.22, a) 
INDEFERIDO Comprovação em função diferente: Professor de 

Português, mas não de Ensino Fundamental (função 
para a qual concorre), mas Professor Universitário. 
(4.22, a) 

Renata de Cassia Sousa Campos PRESENC161 INDEFERIDO Comprovação em função diferente: Professor de 
Polivalência, e não de Português (função para a qual 
concorre). (4.22, a) 

Cicera Patricia Rodrigues Gomes de Carvalho VIRTUAL143 INDEFERIDO Não houve juntada de certidão de tempo de serviço 
nos documentos enviados. 

Francisca Marciana Cruz de Oliveira VIRTUAL155 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Inglês (4.12, 
a) 



 
 

 INDEFERIDO Aplicação do critério de desempate (5.02, c) 
Vanessa Nascimento de Carvalho PRESENC151 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 5,00 

(2015/2016/2017/2018/2019) pontos e 1,50 pontos 
por Uso de tecnologia (2020) =6,50.  

Idelvan Nunes Pimentel do Nascimento VIRTUAL215 INDEFERIDO Em nenhum dos documentos anexados é possível 
verificar a data de colação de grau, que é o termo inicial 
do que pode ser considerado como título (4.02). 

William Figueredo Cruz VIRTUAL362 DEFERIDO CPF correto do candidato é 055.799.163-37. 
Ana Patricia Martins de Brito PRESENC172 INDEFERIDO Títulos não são da área específica da função: 

Matemática (4.12, a) - Olimpíada de Astronomia, Curso 
PROAULAH, Projeto Educanvisa e Amostra de 
Foguetes. 

INDEFERIDO Comprovação em função diferente: Professor de 
Polivalência, não de Matemática (função para a qual 
concorre). (4.22, a) 

Romario Marques de Moura VIRTUAL041 INDEFERIDO Títulos não são da área específica da função: Cuidador 
(4.12, a) - Curso de Criminologia, Análises Clínicas, 
Ciências Biológicas e Gestão de Serviços Jurídicos 

INDEFERIDO Cursos anteriores a colação de grau (4.16, d) - Libras e 
Avaliação de Impactos Ambientais  

INDEFERIDO Curso sem carga horária presente - Prefeitura de 
Sobral (4.16, a) 

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Proteção social 

INDEFERIDO Especializações não concluídas (4,13, c) - 
Psicopedagogia e Especialização em Docência 

Claudio Vieira Lopes VIRTUAL223 DEFERIDO Tempo de serviço contabiliza 4,00 (quatro) pontos. 
Francineide Lopes Carvalho N/A INDEFERIDO Ficha de inscrição não foi devidamente preenchida, 

não informando código do cargo (4.09, b) 
Tamires Maria Marques dos Santos PRESENC125 INDEFERIDO Tempo de Serviço anterior a data da colação de grau 

(4.22, b) são desconsiderados. Termo de Início: 
21/01/2017. 



 
 

Francisca da Guia Pereira Lemos da Silva PRESENC239 INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Informática, Educanvisa, Educação Ambiental, 
PROAULAH, Olimpíada de Astronomia e Amostra de 
Foguetes. 

INDEFERIDO Comprovação de Tempo de Serviço em função 
diferente: Professor Polivalente ou Diretora, e não 
para a função de Professor de Matemática de Ensino 
Fundamental. (4.22, a) 

Francisca Cisa de Meneses PRESENC156 INDEFERIDO Não juntou cópia de documento de identificação com 
foto (4.09, c) 

Antonio Raimundo de Sousa Filho PRESENC197 INDEFERIDO Não apresentou Diploma de Graduação da área de 
concorrência:  Teologia ou Ensino Religioso (4.09, a) 

Heverton Araujo Machado PRESENC055 DEFERIDO 1ª Categoria deve contabilizar: 2,00 (dois) pontos 
DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25 ponto. 

INDEFERIDO Curso sem carga horária presente - Comunicação Oral 
(4.16, a) 

INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Inglês, ABNT e Aperfeiçoamento em Educação 

INDEFERIDO Comprovação em função diferente: Professor 
Universitário, e não para a função de Professor de 
História de Ensino Fundamental. (4.22, a) 

Edna Lacerda de Sousa Reis PRESENC207 INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da SEDUC-PI não 
especifica função de Professor de Português (4.22, a). 

Camila Bianca Carvalho Santos PRESENC107 DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25 +0,25= 0,50 
ponto. 

INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Mostra de Foguetes e Olímpiada de Astronomia. 

Silvania Batista Viana Veras PRESENC150 INDEFERIDO Cursos não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
PROAULAH, EADUC, Mostra de Foguetes, Tecnologia 
na Educação, Olímpiada de Astronomia e Educanvisa. 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço com uso de tecnologia 
não especifica função de Professor de Ciências (4.22, 
a). 



 
 

INDEFERIDO Comprovação em função diferente: 
Diretora/Coordenadora, e não para a função de 
Professor de Ciências de Ensino Fundamental. (4.22, a) 

Gardenia Pereira PRESENC277 DEFERIDO Lotação correta do candidato é cargo 102. 
Francisca Maria Quaresma dos Santos Praca PRESENC141 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Português 

(4.12, a) - PROAULAH, EADUC, Jornada Digital. 
INDEFERIDO Comprovação em função diferente: Professora de 

Artes, e não para a função de Professor de Português. 
(4.22, a) 

Fernando de Sousa Bueno VIRTUAL121 DEFERIDO Tempo de serviço contabiliza 1,00 (UM) ponto: ano 
letivo 2020. Anos de 2019 e 2021 são frações de 
tempo. 

Jucelly Rodrigues Ferreira Romao VIRTUAL236 INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da SEDUC-PI não 
especifica função de Professor de Educação Física, 
falando apenas em "Professor Substituto" (4.22, a). 

Leidiane da Silva VIRTUAL423 INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da José de Freitas não 
especifica função de Professor de Matemática, falando 
apenas em "Professora" (4.22, a). 

Julio Clementino da Costa PRESENC254 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
PROAULAH 

INDEFERIDO CTPS não especifica função de Professor de 
Matemática (4.22, a) 

Josevaldo de Jesus Lemos VIRTUAL280 DEFERIDO Tempo de serviço contabiliza 4,00 (quatro) pontos: 
2014 e 2015 com uso de tecnologia e 2016 normal. 

Ivoneide Borges Viana Costa VIRTUAL295 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: História 
(4.12, a) - Metodologia do Ensino 

INDEFERIDO Especialização não concluída (4,13, c) - Metodologia 
do Ensino de História 

INDEFERIDO Especialização não concluída (4,13, c) - História 
Capacitação 

DEFERIDO Cursos aceitos na 2ª Categoria: 0,25+0,25+0,25=0,75 
Heloisa Ferreira Rocha da Silva PRESENC292 INDEFERIDO Considerando que o prazo inicial de contagem dos 

títulos é a data de colação de grau em Pedagogia, que, 



 
 

no caso é 09/12/2016, o tempo de serviço 
contabilizou todos os pontos apresentados pela 
candidata (2017 a 2020), inclusive com uso de 
tecnologias. O ano de 2021 é desprezado por ser fração 
de tempo. (4.19) 

Reizamara de Araujo Sousa PRESENC120 INDEFERIDO Tempo de serviço contabilizou todos os pontos 
apresentados pela candidata (2017 a 2020), inclusive 
com uso de tecnologias. O ano de 2021 é desprezado 
por ser fração de tempo. (4.19) 

INDEFERIDO Curso sem data de realização presente - Prefeitura de 
Oeiras (4.16, a) 

Sandra Rodrigues Coelho PRESENC146 DEFERIDO Cursos aceitos na 2ª Categoria: 0,25+0,25=0,50 
INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Polivalência 

(4.12, a) - Olimpíada de Astronomia e Encontro 
Regional de Astronomia 

Anderson Dias de Sousa VIRTUAL439 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Ciências 
(4.12, a) - Práticas Assertivas da Educação Profissional 

INDEFERIDO Os cursos juntados comprovam uma carga horária 
superior a do período em que foram feitos: em 03 dias 
de curso (que somam 72h), há certificação de 180h. 
Em outros, em apenas 06 dias, foram feitos 180h de 
cursos. Por ser impossível a realização destas cargas 
horárias nas datas em que foram colocadas, a Banca 
NÃO aceitou tal titulação. 

INDEFERIDO Certidão de Tempo da SEDUC-PI não especifica função 
de Professor de Ciências, falando apenas em 
"Professor" (4.22, a). 

Benecio Silva Dias VIRTUAL271 INDEFERIDO Comprovação em função diferente: Tutor, e não para a 
função de Professor de Ciências de Ensino 
Fundamental. (4.22, a) 

Valquiria Batista Vieira Silva PRESENC137 INDEFERIDO Mestrado sem histórico escolar (4.13, b) - Mestrado 
em História do Brasil 



 
 

Wanderson Ramonn Pimentel Dantas VIRTUAL109 DEFERIDO Mestrado deve contabilizar 3,00 (três) pontos, nos 
termos do Edital. Corrigir 1ª Categoria para 3,00. 

INDEFERIDO Comprovação em função diferente: Professor 
Universitário, e não para a função de Professor de 
História de Ensino Fundamental. (4.22, a) 

Danilo de Sousa Sa VIRTUAL174 INDEFERIDO Especialização não concluída (4,13, c) - Ensino de 
Matemática 

INDEFERIDO Especialização sem histórico escolar (4.13, b) - 
Finanças e Estatísticas 

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Planejamento e Avaliação Educacional 

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Inglês Instrumental 

DEFERIDO Cursos aceitos na 2ª Categoria: 0,25+0,25= 0,50 
Silva Maria dos Santos Silva PRESENC304 INDEFERIDO Não juntou Diploma de Graduação da área: Pedagogia 

(4.09, a) 
Marinalva Veras Carvalho VIRTUAL209 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 

Formação continuada de Formadores 
DEFERIDO Tempo de serviço contabiliza 2,00 (dois) pontos: anos 

letivos 2019 e 2020. Anos 2020 conta somente uma 
vez (4.20). 

Ktyucy Alves Caminha Bezerra PRESENC093 DEFERIDO 1ª Categoria deve contabilizar: 2,00 + 2,00 = 4,00 
(quatro) pontos 

Jamersson Francisco Ribeiro Brito VIRTUAL238 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Geografia 
(4.12, a) - Docência do Ensino Superior 

Paulo Cesar Rodrigues VIRTUAL251 INDEFERIDO Especialização sem histórico escolar (4.13, b) - 
Educação Especial e Inclusiva 

DEFERIDO Cursos aceitos na 2ª Categoria: 0,25+0,25= 0,50 
DEFERIDO Tempo de serviço contabiliza 5,00 (cinco) pontos: 

anos letivos 2015 a 2019.  Não há comprovação de uso 
de tecnologia. 

Samara Ferreira de Carvalho Oliveira PRESENC314 DEFERIDO Cursos aceitos na 2ª Categoria: 0,25+0,25+0,25= 0,75. 
Curso de Encontro Regional de Astronomia não foi 



 
 

considerado por não ter relação direta com a função 
(4.16, b) 

Keila Maria Holanda Goncalves PRESENC112 DEFERIDO Curso aceito na 2ª Categoria: 0,25. 
Alexander Garibalde da Fonseca Rocha PRESENC170 INDEFERIDO Especialização sem histórico escolar (4.13, b) - Gestão 

Ambiental 
INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Ciências 

(4.12, a) - Docência do Ensino Superior 
INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 

Amostra de Foguetes e Olímpiadas de Astronomia 
INDEFERIDO Certidão de Tempo da Prefeitura de Oeiras não 

especifica função de Professor de Ciências, falando 
apenas em "Professor" (4.22, a). 

OBSERVAÇÃO 3ª Categoria contabilizada errada. Pontuação correta: 
2,00 (2017/2018) pontos e 3,00 pontos por Uso de 
tecnologia (2019/2020) 

Ana Paula Marques dos Santos Ferreira PRESENC196 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 3,00 
(2016/2018/2019) pontos e 1,50 pontos por Uso de 
tecnologia (2020) =4,50.  

Josimary Pinheiro de Moura VIRTUAL366 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b). A 
relação deve ser direta com a função, não servindo 
uma relação colateral e/ou auxiliar. 

Rosileide Vieira da Silva Sousa VIRTUAL058 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b). A 
relação deve ser direta com a função, não servindo 
uma relação colateral e/ou auxiliar. 

Inacia Cesar de Melo PRESENC230 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b). A 
relação deve ser direta com a função, não servindo 
uma relação colateral e/ou auxiliar: Chão da Escola 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço de Oeiras comprova os 
anos de 2017 a 2019 (todos três contabilizados) e 
2020 com uso de tecnologia (também contabilizado). 
Não há referência ao ano de 2016. 



 
 

Francisco dos Santos da Silva Junior VIRTUAL337 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 4,00 
(2015/2016/2017/2018) pontos e 3,00 pontos por 
Uso de tecnologia (2019/2020) =7,00.  

Cristiana Rodrigues da Silva Goncalves VIRTUAL175 INDEFERIDO Comprovação de Tempo de Serviço não se deu na 
forma especificada no Edital. (4.22, c) 

Raquel Henrique Aires VIRTUAL430 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Geografia 
(4.12, a) - Ciência da Educação e Docência do Ensino 
Superior 

Francisca Karen Rodrigues Ferreira PRESENC306 DEFERIDO 1ª Categoria deve contabilizar: 3,00 (Mestrado)+ 2,00 
(Especialização) = 5,00 (cinco) pontos 

DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25 +0,25= 0,50 
ponto. 

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Educanvisa, Amostra de Foguetes, Encontro de 
Astronomia e PROAULAH. 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da Prefeitura de Oeiras 
contabiliza os anos de 2015/2016/2019 (3,00) e um 
ano com uso de tecnologia (2020), totalizando 4,50. 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço do Governo do Estado 
atesta os anos de 2014 (fração, já que é considerado 
somente após a colação de grau) e 2015/2016/2020, 
todos os três já contabilizados por meio da certidão 
anterior (4.20). 

OBSERVAÇÃO 3ª Categoria contabilizada errada. Pontuação correta: 
3,00 (2015/2016/2018) pontos e 1,50 pontos por Uso 
de tecnologia (2020). Os anos de 2017 e 2018 não 
podem ser considerados como tempo de serviço para 
pontuação já que a recorrente estava licenciada para 
Mestrado, segundo consta na Certidão da Prefeitura de 
Oeiras 

Francisco Alandson Lustosa Carlos PRESENC056 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
PROAULAH, EADUC, Olímpiada de Astronomia, Mostra 
de Foguetes e Feira Literária. A relação deve ser direta 



 
 

com a função, não servindo uma relação colateral e/ou 
auxiliar. 

Ruanna Thaimires Brandao Souza VIRTUAL016 DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25 +0,25= 0,50 
ponto. 

INDEFERIDO Curso com carga horária insuficiente (4.16, a) - 
Setembro Verde, Mesa Redonda Biodiversidade, 
Workshop Etnobiologia, Simpósio de Genética e 
Agravos Biopsicossociais. 

INDEFERIDO Cursos sem carga horária presente (4.16, a) - Encontro 
Regional da Caatinga (07/06/2021) e Colóquio 
Piauiense de Ensino. 

INDEFERIDO Cursos anteriores à data de colação de grau (4.02) - 
Programa de Monitoria e PIBID. 

Damiana Marcos de Farias PRESENC091 INDEFERIDO Não juntou cópia de documento de identificação com 
foto (4.09, c) 

Andreia Carla Monteiro Borges de Sousa PRESENC168 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 5,00 
(2012/2013/2014/2015/2016) pontos e 1,50 pontos 
por Uso de tecnologia (2020) =6,50.  

Valdilene Pereira da Silva  PRESENC144 INDEFERIDO Não é possível a juntada de documentos após a data de 
encerramento da entrega (2,19) 

DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25 ponto. 
Antonio Marcos Leite da Silva VIRTUAL452 INDEFERIDO Não é possível a juntada de documentos após a data de 

encerramento da entrega (2,19) 
Ana Rita de Sousa Rego PRESENC051 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Matemática 

(4.12, a) - Psicopedagogia Clínica 
INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 

Filosofia da Educação, Educação Religiosa, Sociologia e 
Filosofia 

OBSERVAÇÃO 1ª Categoria contabilizada errada, já que "Educação do 
Campo" não é da área de concorrência (4.12, a). 
Pontuação correta: 0,00. 

Maria Alcilene Silva Ferreira VIRTUAL107 DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 
0,25+0,25+0,25+0,25=1,00 (um) ponto. 



 
 

INDEFERIDO Especialização sem histórico escolar (4.13, b) 
Joanes Cleide Coelho da Rocha PRESENC218 DEFERIDO 1ª Categoria deve contabilizar: 2,00 (Especialização)+ 

2,00 (Especialização) = 4,00 (cinco) pontos 
DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25 ponto. 

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Amostra de Foguetes e Encontro de Astronomia. 

INDEFERIDO Curso realizado em data anterior a julho de 2016 (4.16, 
c) - Além da Prática (Outubro/2015) 

Ricardo Santos Oliveira VIRTUAL274 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 4,00 
(2017/2018/2019/2020) pontos. O ano de 2020 com 
uso de tecnologia trata-se de fração de tempo, não 
sendo computado nesta categoria.  

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Chão da Escola, Oficina de Avaliação e Adequação 
Curricular. 

Maria do Nascimento Meneses da Silva PRESENC063 INDEFERIDO Não juntou cópia de documento de identificação com 
foto (4.09, c) 

Veronica de Oliveira Sousa VIRTUAL136 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Oficina em Educação Contextualizada, Currículo do PI 
e Olimpíada de Astronomia. 

INDEFERIDO Curso realizado em data anterior a julho de 2016 (4.16, 
c) - Crítica Genética 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Colônia do PI não especifica 
função de Professor de História (4.22, a). 

Jaqueline Leal Neiva de Moura VIRTUAL189 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Noções para coordenar cursos on-line, Facilitadores 
de Aprendizagem, Educação Postural no Campo, 
Mercado e Comercialização de Produtos Agrícolas, 
Fundamentos e Metodologia da Educação e Iniciação à 
Docência. 

OBSERVAÇÃO 1ª Categoria contabilizada errada, já que "Gestão 
Ambiental" foi cursada ANTES da colação de grau 
(4.02). Pontuação correta: 0,00. 



 
 

Lunara Serena de Sousa Lima VIRTUAL078 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Ciências 
(4.12, a) - Libras. Mesmo sendo matéria inclusiva e 
deveras importante, nos termos do Edital, para a 
função de Professor de Ciências ela guarda relação 
apenas auxiliar e, portanto, inapta a pontuar. 

Maria Francisca de Lima  PRESENC142 DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25 ponto. 
INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 

Amostra de Foguetes e Olímpiadas de Astronomia. 
INDEFERIDO Tempo de serviço pontuou a pontuação máxima em 

aula convencional (5,00) e, em aulas com uso de 
tecnologia, pontuou corretamente o ano de 2020, já 
que 2021, apesar de ter esse tipo de uso, é mera fração, 
sendo assim, desprezada (4.19) 

Simone Maria Cordeiro  VIRTUAL253 INDEFERIDO A categoria de uso de tecnologias não é cumulativa, 
prevalecendo sobre a de ministério de aulas 
convencionais (4.25) 

Jonatas Lincoln Rocha Franco VIRTUAL292 DEFERIDO 1ª Categoria deve contabilizar: 3,00 (Mestrado)+ 2,00 
(Especialização) = 5,00 (cinco) pontos 

DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25+0,25=0,50 
pontos. 

INDEFERIDO Cursos juntados não tinham carga horária insuficiente 
(menor de que 40h) ou sem carga horária presente ou 
legível. 

INDEFERIDO Comprovação em função diferente: Professor 
Universitário, e não para a função de Professor de 
História de Ensino Fundamental. (4.22, a) 

INDEFERIDO Comprovação de Tempo de Serviço para instituições 
privadas deve se dar por meio de anotação em CTPS 
(4.17, b) 

OBSERVAÇÃO 3ª Categoria contabilizada errada, já que não há 
pontuação devida nesta categoria. Pontuação correta: 
0,00. 



 
 

Fabricia Brandao da Silva PRESENC289 INDEFERIDO Candidata foi efetivamente inscrita no cargo 101 e sua 
desclassificação se deu pela posição alcançada com sua 
nota corretamente aplicada. 

Arimateia Silvestre da Rocha VIRTUAL118 DEFERIDO 1ª Categoria deve contabilizar 3,00 (três) pontos 
referentes ao Mestrado. 

INDEFERIDO Especialização desconsiderada por ter sido cursada e 
concluída antes da data de colação de grau, que é o 
termo inicial de contagem dos títulos (4.02). 

Claudia Maria Ramos da Silva PRESENC227 INDEFERIDO Ficha de inscrição não foi devidamente preenchida, 
não informando código do cargo (4.09, b). Ao contrário 
do aduzido na argumentação da recorrente, o item 
2.16 não fala que a comissão irá "conferir" ficha de 
inscrição: há, sim, conferência unicamente do número 
de folhas e emissão do protocolo de recebimento. 
Ainda de acordo com o item 2.18, durante a entrega, 
não há análise prévia ou qualquer emissão de opinião 
acerca dos documentos juntados. Por fim, o parágrafo 
terceiro do item 2.14 deixa claro que é de inteira 
responsabilidade do candidato o fornecimento correto 
de dados e informações prestadas na ficha de 
inscrição. Na ausência de código do cargo, havendo 
duas lotações possíveis, é impossível fazer a 
classificação do candidato e nem poderia agora, após o 
resultado em que se conhece a nota de todos os 
candidatos ser feita. 

Jose Inacio Borges Leal de Sousa PRESENC223 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b). A 
relação deve ser direta com a função, não servindo 
uma relação colateral e/ou auxiliar. 

Francisca Eriodene de Moura Barros VIRTUAL102 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) de 
Cuidador: Currículo do PI e Bioeconomia. A relação 
deve ser direta com a função, não servindo uma 
relação colateral e/ou auxiliar. 

 OBSERVAÇÃO 3ª Categoria contabilizada errada, já que não há 
pontuação devida nesta categoria, considerando que 



 
 

não houve comprovação de efetivo exercício na função 
de Cuidadora. Pontuação correta: 0,00. 

Fabricio da Silva Rodrigues PRESENC176 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b): 
Olímpiadas de Astronomia e PROAULAH. A relação 
deve ser direta com a função, não servindo uma 
relação colateral e/ou auxiliar. 

INDEFERIDO Tempo de serviço pontuou a pontuação máxima em 
aula convencional (5,00) e, em aulas com uso de 
tecnologia, pontuou corretamente o ano de 2020, já 
que 2021, apesar de ter esse tipo de uso, é mera fração, 
sendo assim, desprezada (4.19) 

Vanecilda Maria Batista dos Santos PRESENC032 INDEFERIDO Tempo de serviço considerou os anos de 2018/2019 
como convencional (2,00 pontos) e o ano de 2021 
como sendo ministrado com tecnologias. A categoria 
de uso de tecnologia não é cumulativa, e, em havendo 
duplicidade, prevalece a que dá maior pontuação 
(4.25) 

Giazi Moura da Silva Thahiri VIRTUAL399 DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25+0,25+0,25=0,75. 
INDEFERIDO Certidão de Tempo da SEDUC-PI não especifica função 

de Professor de Matemática, falando apenas em 
"Professor Substituto" (4.22, a). 

Debora Rodrigues Guedes PRESENC169 INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da Prefeitura de Oeiras 
comprova função diferente: Professora de 
Polivalência, e não para a função de Professor de 
História de Ensino Fundamental. (4.22, a) 

INDEFERIDO CTPS não especifica função de Professor de História 
(4.22, a) 

Francisca Elane da Costa Sousa VIRTUAL302 INDEFERIDO Não juntou cópia de documento de identificação com 
foto (4.09, c) 

Ana Raquel de Sousa Rodrigues VIRTUAL329 INDEFERIDO Considerando que o termo inicial para a data da 
contagem de todos os títulos é a data da colação de 
grau (4.02), a ausência desta data impossibilita a 
avaliação de qualquer título juntado. 



 
 

Paula Maria de Lima Gomes PRESENC285 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Olimpíada de Astronomia e Mostra de Foguetes. 

Homero Martinho Felicio da Silva VIRTUAL154 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Geografia 
(4.12, a) - Metodologia do Ensino de História do Brasil 
e Gestão Pública 

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Currículo do Piauí, Olímpiada de Astronomia, 
Primavera dos Museus, Eaduc, PROAULAH 

INDEFERIDO Curso com carga horária insuficiente - Jornada 
Científica de Geografia, Encontro de Geografia (4.16, a) 

INDEFERIDO CTPS não especifica função de Geografia (4.22, 
a)/Certidão de Tempo da SEDUC-PI não especifica 
função de Professor de Geografia, falando apenas em 
"Professor Substituto" (4.22, a). 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da Prefeitura de Oeiras 
comprova função diferente: Professor de História, e 
não para a função de Professor de Geografia de Ensino 
Fundamental. (4.22, a) 

Francisca das Chagas Ferreira Morais PRESENC240 INDEFERIDO Não juntou cópia de documento de identificação com 
foto (4.09, c) 

Janilson Batista das Neves PRESENC192 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Olimpíada de Astronomia, PROAULAH e EADUC. 

INDEFERIDO Tempo de serviço pontuou a pontuação máxima em 
aula convencional (5,00) e, em aulas com uso de 
tecnologia, pontuou corretamente o ano de 2020, já 
que 2021, apesar de ter esse tipo de uso, é mera fração, 
sendo assim, desprezada (4.19) 

Creuseni Rodrigues de Sousa VIRTUAL336 INDEFERIDO Considerando que o termo inicial para a data da 
contagem de todos os títulos é a data da colação de 
grau (4.02), a ausência desta data impossibilita a 
avaliação de qualquer título juntado. 

Daiane da Conceicao Rocha PRESENC250 DEFERIDO 2ª categoria deve contabilizar 0,25. 



 
 

 INDEFERIDO Cursos sem carga horária presente - Conquistando o 
IDEB (4.16, a) 

 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Mostra de foguetes e Olímpiadas de Astronomia. 

 INDEFERIDO Curso sem data de realização presente - Prefeitura de 
Oeiras (4.16, a) 

 INDEFERIDO Considerando que o prazo inicial de contagem dos 
títulos é a data de colação de grau em Pedagogia, que, 
no caso é 24/10/2017, o tempo de serviço 
contabilizou todos os pontos apresentados pela 
candidata (2018 a 2020), inclusive com uso de 
tecnologias. O ano de 2017 é desconsiderado por ser 
fração, e todos os anos anteriores a estes são 
descartados 

Regina Celi da Silva Borges VIRTUAL286 DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar 1,50, referente ao ano 
de 2020 com uso de tecnologia. 

Edilene Miranda Lustosa PRESENC268 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Olimpíada de Astronomia e Mostra de Foguetes. 

INDEFERIDO Cursos sem carga horária presente - Prefeitura de 
Oeiras (4.16, a) 

INDEFERIDO Curso realizado em data anterior a julho de 2016 (4.16, 
c) - Editora IMEPH (Jan/2016) 

Maria Anita de Carvalho Nogueira PRESENC200 INDEFERIDO Considerando que o prazo inicial de contagem dos 
títulos (4.02) é a data de colação de grau em Pedagogia, 
que, no caso é 25/06/2021, todos os títulos juntados 
foram desconsiderados por terem data anterior à 
colação de grau. 

Jacira Marlene de Sousa e Sousa PRESENC204 DEFERIDO 1ª categoria deve contabilizar 2,00 (dois) pontos. 
DEFERIDO 2ª categoria deve contabilizar 0,25. 
DEFERIDO 3ª categoria deve contabilizar 5,00 

(2009/2010/2011/2012/2013) pontos e 1,50 de uso 
de tecnologias = total 6,50. 



 
 

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Mostra de foguetes e Olímpiadas de Astronomia. 

INDEFERIDO Cursos sem carga horária presente - "O que cabe" e 
EADUC(4.16, a) 

Rosicleide Magalhaes Rodrigues VIRTUAL182 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Ciências 
(4.12, a) - Educação Inclusiva 

INDEFERIDO Todos os cursos juntados foram realizados em data 
anterior a julho de 2016 (4.16, c) 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da Prefeitura de 
Floriano comprova função diferente: Atendente a 
Pessoas com Necessidades Especiais, e não para a 
função de Professor de Ciências de Ensino 
Fundamental. (4.22, a) 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Floriano não especifica função 
de Professor de Ciências, falando apenas em 
"Professor Voluntário" (4.22, a). 

Valeria Rocha Lima PRESENC308 INDEFERIDO Ficha de inscrição não foi devidamente preenchida, 
não informando código do cargo (4.09, b). Ao contrário 
do aduzido na argumentação da recorrente, o item 
2.16 não fala que a comissão irá "conferir" ficha de 
inscrição: há, sim, conferência unicamente do número 
de folhas e emissão do protocolo de recebimento. 
Ainda de acordo com o item 2.18, durante a entrega, 
não há análise prévia ou qualquer emissão de opinião 
acerca dos documentos juntados. Por fim, o parágrafo 
terceiro do item 2.14 deixa claro que é de inteira 
responsabilidade do candidato o fornecimento correto 
de dados e informações prestadas na ficha de 
inscrição. Na ausência de código do cargo, havendo 
duas lotações possíveis, é impossível fazer a 
classificação do candidato e nem poderia agora, após o 
resultado em que se conhece a nota de todos os 
candidatos ser feita. 



 
 

Daniela Barbosa de Sousa e Silva PRESENC307 INDEFERIDO Ficha de inscrição não foi devidamente preenchida, 
não informando código do cargo (4.09, b). Ao contrário 
do aduzido na argumentação da recorrente, o item 
2.16 não fala que a comissão irá "conferir" ficha de 
inscrição: há, sim, conferência unicamente do número 
de folhas e emissão do protocolo de recebimento. 
Ainda de acordo com o item 2.18, durante a entrega, 
não há análise prévia ou qualquer emissão de opinião 
acerca dos documentos juntados. Por fim, o parágrafo 
terceiro do item 2.14 deixa claro que é de inteira 
responsabilidade do candidato o fornecimento correto 
de dados e informações prestadas na ficha de 
inscrição. Na ausência de código do cargo, havendo 
duas lotações possíveis, é impossível fazer a 
classificação do candidato e nem poderia agora, após o 
resultado em que se conhece a nota de todos os 
candidatos ser feita. 

Luiz de Sousa Queiroz PRESENC269 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
Legislação Educacional. 

INDEFERIDO Certidão de Tempo da SEDUC-PI não especifica função 
de Professor de Português, falando apenas em 
"Professor Substituto" (4.22, a). 

OBSERVAÇÃO 1ª Categoria contabilizada errada, já que "Docência do 
Ensino Superior" não é da área de concorrência (4.12, 
a). Pontuação correta: 2,00. 

Edilane Borges da Silva Batista PRESENC166 INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
PROAULAH, Eaduc, Mostra de Foguetes, Olimpíadas de 
Astronomia e Vigilância Sanitária, 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da Prefeitura de Oeiras 
comprova função diferente: Professora Polivalente e 
Cuidadora, e não para a função de Professor de 
Português de Ensino Fundamental. (4.22, a) 

OBSERVAÇÃO 1ª Categoria contabilizada errada, já que "Ciência da 
Educação e Docência do Ensino Superior" não é da 



 
 

área de concorrência (4.12, a). Pontuação correta: 
0,00. 

Walleska Dandara Vieira Rodrigues VIRTUAL465 INDEFERIDO Comprovação em função diferente: Tutor 
Universitário mas não de Professor de História 
(função para a qual concorre). (4.22, a) 

INDEFERIDO Certidão de Tempo da SEDUC-PI, de Picos e de Inhuma 
não especificam função de Professor de História (4.22, 
a). 

Luciano Dantas Martins VIRTUAL234 DEFERIDO 1ª categoria deve contabilizar 2,00 (dois) pontos - 
Especialização em Fisiologia do Exercício. 

OBSERVAÇÃO 3ª Categoria está contabilizada errada, faltando 
atribuir um ano relativo ao exercício normal da 
atividade, de forma que a pontuação correta é: 5,00 
pontos (2010/2011/2012/2013/2014/2015) e 1,50 
(2020). 

Ana Paula de Oliveira Sousa PRESENC094 INDEFERIDO Considerando que o prazo inicial de contagem dos 
títulos (4.02) é a data de colação de grau em Português, 
que no caso é 27/10/2015, os anos de 2014 e 2015, 
mesmo constando da certidão foram desconsiderados 
por serem anteriores à colação de grau (4.22, b) e 
fração de tempo (4.19), respectivamente. 

Camila Maria de Sa PRESENC299 INDEFERIDO Cursos sem carga horária presente - Olimpíadas de 
História (4.16, a) 

INDEFERIDO Curso não tem relação direta com a função (4.16, b) - 
PROAULAH, Eaduc, Chão da Escola, Mostra de 
Foguetes e Uso de Tecnologias. 

INDEFERIDO Certidão de Tempo da SEDUC-PI não especifica função 
de Professor de História, falando apenas em 
"Professor Substituto" (4.22, a). 

INDEFERIDO Certidão de Tempo de Serviço da Prefeitura de Oeiras 
comprova função diferente: Professora de Geografia, e 
não para a função de Professor de História de Ensino 
Fundamental. (4.22, a) 



 
 

Cristiane Muniz de Sousa VIRTUAL019 INDEFERIDO Candidata obteve pontuação máxima na 2ª categoria 
(1,00), não restando razão lógica para reanálise. 

INDEFERIDO Título não é da área específica da função: Polivalência 
de Ensino Infantil ou Fundamental (4.12, a) - Docência 
do Ensino Superior, voltada para docência em 
faculdades. 

Cleiton Jaime Dias de Sousa Feitosa PRESENC305 DEFERIDO 2ª Categoria deve contabilizar: 0,25+0,25+0,25+0,25= 
1,00 ponto. 

INDEFERIDO Certidão de Tempo da SEDUC-PI não especifica função 
de Professor de Matemática, falando apenas em 
"Professor Substituto" (4.22, a). 

Francisca Maria Ilario de Morais Oliveira VIRTUAL285 INDEFERIDO Título não é da área específica da função: História 
(4.12, a) - Educação Especial e Inclusiva 

INDEFERIDO O ano de 2017 é desconsiderado por ser fração, já que 
a recorrente se formou em 25/04/2017, não sendo 
possível fazer um ano letivo por completo para 
pontuar este ano. 

Sidilene Barros de Sousa VIRTUAL099 DEFERIDO 1ª categoria deve contabilizar 2,00 (dois) pontos 
DEFERIDO 2ª categoria deve contabilizar 0,25+0,25+0,25=0,75 
DEFERIDO 3ª Categoria deve contabilizar: 4,00 

(2016/2017/2018/2019) pontos + 1,50 (usos de 
tecnologia no ano de 2020)=5,50.  

Radilson Viana do Nascimento VIRTUAL037 DEFERIDO Candidato comprovadamente concorreu à vaga de 
PCD de seu cargo, faz-se necessária a reclassificação do 
candidato na 5ª posição do seu código. 

 


