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Resultado da Análise dos Recursos Interpostos contra o 

Resultado da Prova de Títulos 

 

Nº INSCRIÇÃO: 98003N 

RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO: Indeferido. 

JUSTIFICATIVA: Conforme previsão do subitem 6.11 do Edital de Abertura do Concurso (01/2014), 

“Não serão aceitas declarações ou comprovantes de conclusão de disciplinas como títulos (...)”. 

Dessa forma, o cômputo da pontuação referente à conclusão de pós-graduação em nível de 

especialização somente é possível mediante a apresentação de certificado, consoante também 

expresso no subitem 6.12 do mencionado edital. 

 

Nº INSCRIÇÃO: 108588N 

RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO: Indeferido. 

JUSTIFICATIVA: A candidata apresentou somente 01 certificado de pós-graduação, sendo-lhe 

conferida a pontuação correspondente ao título apresentado, qual seja, 01(um) ponto. 

 

Nº INSCRIÇÃO: 101342N 

RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO: Indeferido. 

JUSTIFICATIVA: Conforme previsão do subitem 6.11 do Edital de Abertura do Concurso (01/2014), 

“Não serão aceitas declarações ou comprovantes de conclusão de disciplinas como títulos (...)”. 

Dessa forma, o cômputo da pontuação referente à conclusão de pós-graduação em nível de 

especialização somente é possível mediante a apresentação de certificado, consoante também 

expresso no subitem 6.12 do mencionado edital. 

 

Nº INSCRIÇÃO: 103187N 

RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO: Indeferido. 

JUSTIFICATIVA: Conforme previsão do subitem 6.11 do Edital de Abertura do Concurso (01/2014), 

“Não serão aceitas declarações ou comprovantes de conclusão de disciplinas como títulos (...)”. 

Dessa forma, o cômputo da pontuação referente à conclusão de pós-graduação em nível de 

especialização somente é possível mediante a apresentação de certificado, consoante também 

expresso no subitem 6.12 do mencionado edital. 

 

Nº INSCRIÇÃO: 102422N 

RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO: Indeferido. 

JUSTIFICATIVA: Conforme previsão do subitem 6.11 do Edital de Abertura do Concurso (01/2014), 

“Não serão aceitas declarações ou comprovantes de conclusão de disciplinas como títulos (...)”. 

Dessa forma, o cômputo da pontuação referente à conclusão de pós-graduação em nível de 

especialização somente é possível mediante a apresentação de certificado, consoante também 

expresso no subitem 6.12 do mencionado edital. 
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Nº INSCRIÇÃO: 104746N 

RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO: Indeferido. 

JUSTIFICATIVA: A documentação referente aos títulos foi entregue de forma intempestiva, não 

sendo possível acatar sua admissibilidade, sob pena de ferir a isonomia do certame. 

 

Nº INSCRIÇÃO: 94924N 

RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO: Indeferido. 

JUSTIFICATIVA: Conforme previsão do subitem 6.11 do Edital de Abertura do Concurso (01/2014), 

“Não serão aceitas declarações ou comprovantes de conclusão de disciplinas como títulos (...)”. 

Dessa forma, o cômputo da pontuação referente à conclusão de pós-graduação em nível de 

especialização somente é possível mediante a apresentação de certificado, consoante também 

expresso no subitem 6.12 do mencionado edital. 

 

Nº INSCRIÇÃO: 105794N 

RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO: Indeferido. 

JUSTIFICATIVA: Conforme previsão do subitem 6.11 do Edital de Abertura do Concurso (01/2014), 

“Não serão aceitas declarações ou comprovantes de conclusão de disciplinas como títulos (...)”. 

Dessa forma, o cômputo da pontuação referente à conclusão de pós-graduação em nível de 

especialização somente é possível mediante a apresentação de certificado, consoante também 

expresso no subitem 6.12 do mencionado edital. 

 

 

 

 

 

 

 


