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JULGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE À RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS 

 (EDITAL 01/2010) 

RESULTADO 

A Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2010, do Município de 

Lucas do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, torna público, o julgamento dos recursos 

referente à relação da classificação divulgado em 22/01/2010, nos termos seguintes: 

 
RECORRENTE 
Número de inscrição: 051 
Nome: ELIZABETE DE LOURDES PEREIRA AVILA 
Cargo: 113 – Professor(a) Pedagogia / Magistério 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, alegando que trabalhou como 

Professora de alunos durante o período de um ano e oito meses. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata, constatou-se que não há documentos que comprovem tal período, 

mas sim cópia da carteira de trabalho com o cargo de serviços gerais, e não Professora, como 

também constam posteriores alterações salariais registradas. 

Isto posto, que não há razão para que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 143 
Nome: TIAGO LUIZ MORO 
Cargo: 100 – Professor(a) Português e Inglês 25 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

O recorrente requer a retificação da sua classificação, alegando que além de dois anos e dez 

meses que constam na classificação do Processo Seletivo, apresentou também dois anos de trabalho 

junto a Escola Estadual José de Alencar. 

Verificada a documentação apresentada pelo recorrente, bem como os documentos 

acostados a ficha de inscrição do candidato constatou-se que a Declaração apresentada é no cargo 

de Gestor Escolar, ou seja Diretor, por ser um cargo de gestão e não de aulas ministradas em sala 

como Professor, não conta como experiência. 

Isto posto, que não há razão para que seja alterada a classificação do candidato. 
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RECORRENTE 
Número de inscrição: 126 
Nome: ALAIDE VIEIRA PIRES DA SILVA 
Cargo: 117 – Monitora de Creche / Escola 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, alegando que sua desclassificação foi 

injusta tendo em vista a capacidade que possui para tal exercício. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que não houve documentos que comprovem o tempo 

de experiência mínima exigida no Edital. 

Isto posto, que não há razão para que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 015 
Nome: MAROLI ALVES DE SOUSA 
Cargo: 113 – Professor(a) Magistério / Pedagogia 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a recontagem do tempo de 

experiência. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que foi anexada uma cópia de rescisão contratual, 

onde não consta cargo exercido, como também não é uma declaração e nem cópia da carteira de 

trabalho onde conste o registro como Professora, conforme previsto no Edital mas sim documentos 

que comprovem o tempo de experiência de dez meses conforme consta na classificação. 

Isto posto, que não há razão para que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 172 
Nome: ELZA CONCEIÇÃO PEREIRA BARBOSA 
Cargo: 114 – Professor(a) Magistério / Pedagogia 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  
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A recorrente requer a retificação da sua classificação, alegando que o tempo de experiência 

divulgado no resultado de classificação do Processo Seletivo não condiz com o apresentado no ato 

da inscrição, requerendo a recontagem do tempo de experiência. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que foi anexada uma cópia de certidão de tempo de 

serviço, onde não consta cargo exercido, como também não é uma declaração e nem cópia da 

carteira de trabalho onde conste o registro como Professora, conforme previsto no Edital mas sim 

documentos que comprovem o tempo de experiência de um ano e oito meses conforme consta na 

classificação. 

Isto posto, que não há razão para que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 070 
Nome: ELMA REGINA MARTINS VARGAS 
Cargo: 107 – Professor(a) Magistério / Pedagogia 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a recontagem do tempo de 

experiência. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que não há declarações ou cópias da carteira de 

trabalho que comprovem os oito anos de experiência que a requerente afirme ter. 

Isto posto, que não há razão para que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 156 
Nome: LEANDRO NEZI 
Cargo: 103 – Professor(a) de Ciências 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

O recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a revisão de documentação 

entregue para comprovação do tempo de experiência, alegando ser Professor contratado do CETEC 

desde 04/07/2009 até a presente data. 

Verificada a documentação apresentada pelo recorrente, bem como os documentos 

acostados a ficha de inscrição do candidato, constatou-se que não há declarações ou cópias da 
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carteira de trabalho que comprovem o tempo de experiência que o requerente afirme ter, somente 

cópia do termo de contratação de serviços docente, onde não consta data de inicio das atividades. 

Isto posto, que não há razão para que seja alterada a classificação do candidato. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 071 
Nome: ANDRE LUIZ AZAMBUJA BULGARELLI 
Cargo: 103 – Professor(a) de Ciências 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

O recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a recontagem do tempo de 

experiência. 

Verificada a documentação apresentada pelo recorrente, bem como os documentos 

acostados a ficha de inscrição do candidato constatou-se que não há declarações ou cópias da 

carteira de trabalho que comprovem maior tempo que cinco meses de experiência conforme já 

divulgado na classificação. 

Isto posto, que não há razão para que seja alterada a classificação do candidato. 

 
RECORRENTE 
Número de inscrição: 105 
Nome: GRACIELI LORENCI 
Cargo: 118 – Professor(a) de Educação Artística 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a recontagem do tempo de 

experiência. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que não há declarações ou cópias da carteira de 

trabalho que comprovem tempo de experiência. 

Isto posto, que não há razão para que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 103 
Nome: LIDIA DA SILVA FERREIRA 
Cargo: 100 – Professor(a) Magistério / Pedagogia 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 
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Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a reavaliação dos 

documentos entregues no ato da inscrição. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que de todos os documentos exigidos no Edital 

somente não consta declarações ou cópias da carteira de trabalho que comprovem tempo de 

experiência. 

Isto posto, que não há razão para que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 157 
Nome: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS 
Cargo: 113 – Monitora de Creche / Escola 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a correção dos 

documentos declarados. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que o cargo pretendido não seria de Professor mas 

sim Monitora de Creche pois a mesma não tem magistério mas somente o ensino médio, não há 

declarações ou cópias da carteira de trabalho que comprovem o tempo de experiência maior que 

cinco meses. 

Isto posto, que seja alterada a candidata do cargo de Professor(a) Magistério / Pedagogia 

para Monitora de Creche / Escola. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 012 
Nome: MARIA JOSE DA COSTA ANANIAS CUNHA 
Cargo: 114 – Professor(a) Magistério / Pedagogia 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a recontagem do tempo de 

experiência, alegando que o tempo divulgado na classificação não condiz com o apresentado no ato 

da inscrição. 



6 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que o tempo correto da candidata é de quatro anos e 

sete meses. 

Isto posto, que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 130 
Nome: FABIO DE FREITAS FERNANDES 
Cargo: 103 – Professor(a) de Matemática 30 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

O recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a recontagem do tempo de 

experiência. 

Verificada a documentação apresentada pelo recorrente, bem como os documentos 

acostados a ficha de inscrição do candidato constatou-se que o tempo correto do candidato é de dez 

meses. 

Isto posto, que seja alterada a classificação do candidato. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 101 
Nome: ARLETE CHEROBINI 
Cargo: 104 – Professor(a) de Ciências e Matemática 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a revisão do tempo de 

experiência, alegando que não foi contado o tempo de serviço do Estado do Rio Grande do Sul 

equivalente há cinco anos e quatro meses, totalizando assim nove anos e dez meses de experiência. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que realmente o tempo correto da candidata é de nove 

anos e dez meses. 

Isto posto, que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 077 
Nome: FERNANDA MOMOLI 
Cargo: 100 – Professor(a) de Ciências 40 Horas 
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O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a revisão do tempo de 

experiência, alegando que no resultado da classificação consta apenas um ano de experiência e que 

apresentou dois anos que estão anexados juntamente com a documentação entregue no ato da 

inscrição. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se o tempo de experiência correto da candidata é de um 

ano e dez meses. 

Isto posto, que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 027 
Nome: ROSANGELA DE LIMA GABRIEL 
Cargo: 113 – Professor(a) Magistério / Pedagogia 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a recontagem do tempo de 

experiência, alegando que o tempo divulgado na classificação não condiz com o apresentado no ato 

da inscrição. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que o tempo de experiência correto é de cinco anos e 

cinco meses. 

Isto posto, que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 056 
Nome: IRENE BENICIO ROSA DA SILVA 
Cargo: 104 – Professor(a) Magistério / Pedagogia 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a recontagem do tempo de 

experiência. 
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Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que o tempo de experiência correto é de onze anos e 

sete meses. 

Isto posto, que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 187 
Nome: ANA RITA DE OLIVEIRA MARQUES 
Cargo: 103 – Professor(a) de Português 30 Horas / 40 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo a recontagem do tempo de 

experiência, alegando que o tempo de experiência não foi totalizado conforme informado pela 

declaração fornecida no ato da inscrição. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que o tempo de experiência correto é de um ano e seis 

meses de experiência. 

Isto posto, que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 016 
Nome: KATIANE CHENET 
Cargo: 100 – Professor(a) de Português e Inglês 25 Horas 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, alegando que o tempo de experiência 

na rede Estadual de Ensino não foram contados. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que o tempo de experiência correto é de cinco anos e 

dois meses de experiência. 

Isto posto, que seja alterada a classificação da candidata. 

 

RECORRENTE 
Número de inscrição: 044 
Nome: SIANY TRANQUEIRA DE SOUSA 
Cargo: 105 – Professor(a) Magistério / Pedagogia 30 Horas 
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O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.  

A recorrente requer a retificação da sua classificação, requerendo nova analise dos 

documentos entregues no ato da inscrição, alegando que houve um equivoco no que se refere ao 

tempo de experiência apresentado. 

Verificada a documentação apresentada pela recorrente, bem como os documentos acostados 

a ficha de inscrição da candidata constatou-se que o tempo de experiência correto é de dois anos e 

cinco meses de experiência. 

Isto posto, que seja alterada a classificação da candidata. 

 

 

Publique-se e afixe-se, 

 
 
 

Lucas do Rio Verde-MT, 29 de Janeiro de 2010 
 

 
 
 

COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 
01/2010 

PORTARIA 001/2010 
 
 

 
   

Ana Cristina de Almeida Blessa  
 

Elaine Benetti Lovatel 

   
Izana Néia Zanardo  Waléria Almeida Viudes 
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