
  

  
  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

RECURSOS – PROFESSOR MAPA, MAPB E MAPP - EDITAL 006/2018 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 61885C33D412A2CE5 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 18/01/2019 08:42:58 
RECURSO: Entro com Recurso para anexar o meu diploma de mestrado na minha 

inscrição,pois no momento da escrição marquei a graduação e a pós e quando fui inserir 
mestrado deu como minha inscrição ja pontuava os cursos com a nota 56 e não inseriu a nota 
do mestrado, mudei nos dados pessoais a escolaridade* não pontuou. 
Gostaria de acrescentar meu diploma de mestrado em Educação com linhas de pesquisa em 
politicas publicas Educacionais. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 18/01/2019 10:03:49 
RESPOSTA AO RECURSO: Bom dia, cumpre informar que, de acordo com o edital 006/18 - Não 

será permitido a inserção de documentos junto ao recurso. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 90915C3C7BDFDF4BD 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 18/01/2019 09:20:37 
RECURSO: Aos dias 14 de Janeiro de 2019 às 10:09 realizei a minha inscrição para MAPAI 

onde naquele momento foi computado 68pontos mediante com todos os requisitos preenchido 
eu concordei e confirmei a inscrição. Sendo no dados cadastrais eu também me descrevi 
como Pós Graduada. 
No dia 17 quando deparei com a minha classificação e fui fazer a impressão do documento na 
lanhouse pq não possuo impressora em casa nao saiu as informações corretas prestada por 
mim, aparecendo somente 56 pontos. 
Peço que averigue no sistema o erro, pois viamente no ato da inscrição o sistema computou 
os 68 pontos eu e demais colegas também passam pela mesma situação.  
Grata pela compreensão! 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 18/01/2019 10:32:37 
RESPOSTA AO RECURSO: Bom dia! Após verificarmos no sistema na sua ficha de inscrição, 

constatamos que não realizou o registro da sua Pós-graduação. Sendo assim totalizou 58,00 
pontos. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 83285C38F2AB0D483 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 18/01/2019 10:57:01 
RECURSO: Erro na Data de Nascimento, onde se lê : 06/08/1985, Leia se: 05/08/1985 de 

acordo com os dados cadastrais. 
Nas duas inscrições: Mapa e Pedagogo. 
Desde já agradeço. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 18/01/2019 12:31:50 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Conforme verificado na sua ficha de inscrição, consta na 

data de nascimento 06/08/1985. De acordo com o item 7.8 do edital "O candidato que no 
momento da inscrição informar data de nascimento diferente de que está em seu documento 
será ELIMINADO deste processo seletivo. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 



 

 

 

INSCRIÇÃO: 85315C39D24550FD5 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 18/01/2019 11:16:11 
RECURSO: Ilustríssimos senhores membros da comissão responsável pelo julgamento do 

Processo Seletivo simplificado para a contratação temporária de professores MAPA. 
Eu L*****a C****o L***, CPF 1**.***.***-*4, escrita no referido processo seletivo, regulamentado 
pelo Edital N 006/2018 venho solicitar a revisão do meu tempo de serviço com base na 
respectiva fundamentação. 
Como é a primeira vez que faço a inscrição para o respectivo processo seletivo para o 
município de Piúma, achei que a comissão aceitaria apenas os 1500 dias de tempo de 
serviço, e com receio de ser desclassificada não coloquei meu tempo de serviço total, achei 
que o desempate fosse quando o professor levasse os documentos na chamada. 
Tenho 1780 dias e ficaria muito agradecida se os senhores aceitassem o meu tempo de 
serviço total . 
Desde já muito obrigada. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 18/01/2019 12:37:51 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! De acordo com o edital no item 9 - Avaliação de títulos, o 

candidato deveria observar o subitem 9.3, para proceder o registro da pontuação referente o 
tempo de serviço. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 51105C2FAB48EAA9E 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 18/01/2019 11:23:22 
RECURSO: Ref. Formação Acadêmica ( Língua Portuguesa)  

 
Não visualizo a pontuação da Pós-Graduação" Lato Sensu " na Área de Literatura, Arte e 
Linguística, com duração de 360h (PUC/BH ) . 
Solicito análise.  

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 18/01/2019 12:41:43 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Após verificarmos no sistema na sua ficha de inscrição, 

constatamos que não realizou o registro da sua Pós-graduação. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 66165C34E77FE99D3 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 18/01/2019 12:03:46 
RECURSO: Solicito revisão completa do resultado parcial para a contratação de MAPB de 

Língua Portuguesa tendo em vista que a somatória dos pontos totais dos candidatos não 
estão em consonância com o pontuado nos dois critérios experiências (títulos, formação 
profissional) e tempo de serviço. Em diversos casos a somatória dos dois campos é menor do 
que o obtido como total de pontos o que altera completamente a classificação. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 18/01/2019 12:47:31 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Após verificarmos no sistema a sua ficha de inscrição com 

o registro das informações fornecidas por você, constatamos que a pontuação está correta. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 



 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 93235C3CBB0B3262C 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 18/01/2019 21:52:26 
RECURSO: Meu tempo de serviço de pedagoga aparece na minha ficha de inscrição 25 pontos 

de experiência e na na classificação preliminar não aparece o total de tempo de serviço 
=1,632 dias , o tempo pontuável =1500 e o tempo excedente=132. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 14:46:25 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Após verificarmos no sistema na sua ficha de inscrição, 

constatamos que não realizou o registro do tempo de serviço. Sendo assim totalizou 49,00 
pontos. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 93235C3CBB0B3262C 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 18/01/2019 21:59:19 
RECURSO: Fiz minha inscrição e coloquei os dias computados de experiência em pedagoga e 

na classificação preliminar não consta nos campos os dias total de tempo de serviço=1632 
dias, tempo total=1500 e tempo excedido=132 dias. Na ficha de inscrição consta somente os 
25 pontos de experiência e a pontuação total=49 pontos. Não aparece descrevendo os 
detalhes. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 14:46:47 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Após verificarmos no sistema na sua ficha de inscrição, 

constatamos que não realizou o registro do tempo de serviço. Sendo assim totalizou 49,00 
pontos. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 66335C34EE09F12BF 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 19/01/2019 13:49:10 
RECURSO: verificar o critério de desempate pois verifiquei que candidatos com o mesmo tempo 

de experiência ficou em uma classificação acima. tempo excedente e critério de desempate? 
pois o maximo de experiência era 1500. Idade não seria o critério desempate?  
Desde ja agradeço! 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 15:00:58 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Conforme o item 10.2 do edital. Após o critério para os 

candidatos que se enquadrarem na condição de idoso, o primeiro critério de desempate é a 
maior pontuação na contagem de tempo de serviço (sem limite). 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 59945C338E73A21CB 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 19/01/2019 14:09:47 
RECURSO: Venho por meio deste, pedir atenciosamente a correção de tempo de serviço de 

1929 dias para 1695 dias, onde foi feita corretamente a primeira inscrição para educação 
infantil/fundamental e logo em seguida a inscrição para Inglês, e o sistema contabilizou 
diretamente o mesmo tempo de serviço sem a possibilidade de interferência, sendo que tem 
que contabilizar em área pleiteada. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 15:11:51 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o 

completo e correto preenchimento dos dados de inscrição no site. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 



 

 

 

INSCRIÇÃO: 59945C338E73A21CB 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 19/01/2019 14:10:47 
RECURSO: Venho por meio deste, pedir atenciosamente a correção de tempo de serviço de 

1929 dias para 1695 dias, onde foi feita corretamente a primeira inscrição para educação 
infantil/fundamental e logo em seguida a inscrição para Inglês, e o sistema contabilizou 
diretamente o mesmo tempo de serviço sem a possibilidade de interferência, sendo que tem 
que contabilizar em área pleiteada. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 15:12:03 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o 

completo e correto preenchimento dos dados de inscrição no site. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 89415C3BBF3FB9DE8 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 20/01/2019 20:13:33 
RECURSO: Venho através deste requer a contagem dos meus pontos pela número de inscrição 

(89415C3BBF3FB9DE8) da candidata L**** L. P. V****. *******, pois a mesma quando realizou 
a inscrição para este processo seletivo teve um total de 86 pontos (Sendo 28 pontos na 
Categoria I, 28 pontos na Categoria II e 30 pontos na Categoria III), entretanto quando vi o 
resultado final da classificação na última quinta - feira, no dia 17 de Janeiro, não havia sido 
computado o "item F" da Categoria II.  
Contudo, do ato da inscrição os pontos apareceram sim.  
Por isso, peço encarecidamente que revejam e computem os meus pontos de forma correta 
de acordo com a minha inscrição e solicitação, para que mesma não venha ser prejudicada 
por um erro que tenha sido do sistema ou site. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 15:26:25 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Após verificarmos sua ficha de inscrição, vimos que na 

Categoria II você computou 26,00 pontos, declarando apenas 1 curso no item H da categoria 
II, conforme Anexo II da ERRATA 001. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 58895C3369F60DFFD 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 20/01/2019 21:31:29 
RECURSO: Olá, venho por meio deste pedido de recurso, solicitar para que cancele a minha 

pontuação referente a categoria III,"Declarações ou certificados de Palestras, Seminários,  
Simpósios, Paradas Pedagógicas, Colóquios, Jornadas  
Pedagógicas, realizados nos últimos 2 anos, com carga horária de  
4 a 10 h. Até a data de 30/11/2018". O motivo deste pedido é porque o simpósio que participei 
já foi vencido, ou seja, não foi realizado nos últimos dois anos. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 15:31:02 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o 

completo e correto preenchimento dos dados de inscrição no site. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 



 

 

INSCRIÇÃO: 58895C3369F60DFFD 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 20/01/2019 21:48:16 
RECURSO: Corrigindo o primeiro pedido do recurso, peço o cancelamento da minha pontuação 

na categoria II- CURSOS DE ATUALIZAÇÃO do ítem F- Declarações ou certificados de 
Palestras, Seminários,  
Simpósios, Paradas Pedagógicas, Colóquios, Jornadas  
Pedagógicas, realizados nos últimos 2 anos, com carga horária de  
4 a 10 h. Até a data de 30/11/2018,(não categoria III, como havia digitado no primeiro pedido). 
O motivo do pedido é devido não ter realizado o simpósio nos últimos dois anos! 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 15:31:15 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o 

completo e correto preenchimento dos dados de inscrição no site. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 



 

 

INSCRIÇÃO: 95705C3CFA5E2E8B6 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 20/01/2019 22:09:46 
RECURSO: Advogo que a inscrição da disciplina de matemática número 95705C3CFA5E2E8B6 

L**** P*****e de ****a não foi contabilizada no somatório da ficha, a pontuação referente aos 
cursos de formação continuada, nem da pós-graduação na área da pleiteada. Evidencio que 
os títulos encontram-se na inscrição de língua portuguesa da mesma candidata, conforme 
consta abaixo. Solicito a correção da pontuação da candidata que se dá através da inclusão 
dos títulos abaixo, diante das provas cabais. 
 
É irrevogável a permanência do nome da candidata em uma classificação inexistente. 
 
A candidata está sendo prejudicada por danos da secretaria de educação de Píúma que não 
considerou os pontos, ficando em uma colocação desprivilegiada. 
 
OBSERVAÇÃO: A candidata realizou duas inscrições, pois é licenciada em lingua portuguesa 
e matemática) 
O presente recurso refere-se a disciplina de matemática. 
 
Segue os cursos: 
 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
Curso a partir de 200 horas realizado nos últimos 05 anos. (apenas 01 título) (10.00 pts) 
Quantidade: 1 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
Curso entre 100 e 199 horas realizado nos últimos 05 anos. (apenas 01 título) (8.00 pts) 
Quantidade: 1 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
Curso entre 10 e 99 horas realizado nos últimos 05 anos. (apenas 01 título) (6.00 pts) 
Quantidade: 1 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
Declarações ou certificados de Palestras, Seminários, Simpósios, Paradas Pedagógicas, 
Colóquios, 
Jornadas Pedagógicas, realizados nos últimos 2 anos, com carga horária de 4 a 10 h. Até a 
data de 
30/11/2018. (2.00 pts) 
Quantidade: 2 
Experiências: 28.00 ponto(s) 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pós-Graduação “lato sensu” Especialização na área da atuação do candidato com duração de 
360 horas 
e aprovação da monografia. (28.00 pts) 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 22/01/2019 09:32:24 
RESPOSTA AO RECURSO: Bom dia! Após realizarmos a verificação das fichas de inscrições das 

disciplinas, constatamos que: Em Língua Portuguesa foram informadas e registradas todos os 
títulos. Na disciplina de Matemática foi informado e registrado apenas o tempo de serviço. 
O cadastro dos dados pessoais é único, porém, o registro das 
informações, quando é realizado duas inscrições, devem ser 
registradas de forma independente de acordo com o cargo pleiteado. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 



 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 72805C3665BE739E6 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 21/01/2019 07:39:49 
RECURSO: Eu M**** M**** ******on ,portadora da RG. *.***-**1 ,inscrita no processo seletivo DT 

( professora cargo MAPA 2019 ) venho solicitar através do recurso a revisão do meu tempo de 
serviço para desempate ,uma vez que por erro ficando a frente de alguns colegas de trabalhos 
.Estou na classificação ***,com 2170 dias para desempate e seria 
somente 1518. Se possível compreensão desde já agradeço. 
Tempo de total _ 3018  
Tempo pontuável _ 1500 
Tempo excedente _ 1518 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 15:42:01 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o 

completo e correto preenchimento dos dados de inscrição no site. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 80845C3892A58BE44 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 21/01/2019 11:43:09 
RECURSO: Gostaria, se possível que fosse revisto a questão sobre a pontuação em relação ao 

tempo de serviço. Reparem que inúmeros candidatos declararam exatamente 1500 pontos. 
Ate porque o edital fala que o maxmáx sao 1500 pontos. A minha contagem correta de dias é 
3767. Gostaria, por favor, que com base no que foi exposto, a minha situação e a de muitos 
outros fosse revista. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 15:48:04 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Conforme edital item 9.3 esclarece que o candidato 

poderá preencher no campo "TEMPO DE SERVIÇO" o total de dias trabalhados na área 
pleiteada. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 85785C39F3DE8CB1A 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 21/01/2019 12:17:52 
RECURSO: O sistema de inscrição do referido processo seletivo de designação temporária 

2019 (DT) além de estar sobrecarregado e com dificuldade de processar a inscrição, na 
opção: "Categoria II - Cursos de Atualização Acadêmica - E - Cursos entre 100 e 199 horas" - 
não apareceu esta opção, onde não tive a oportunidade de marcá-la. Gostaria de rever este 
item, uma vez em que possuo o curso para marcar e pontuar e referida opção, valendo 08 
(oito) pontos. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 15:54:58 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Após verificarmos sua ficha de inscrição, constatamos que 

foi registrado o "Curso de Atualização entre 100 e 199 horas", com pontuação total de 57.70 
pontos. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 



 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 80935C38952D883BC 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 21/01/2019 15:03:34 
RECURSO: Solicito verificação do meu processo de inscrição para pedagogo neste Município 

conforme numero de inscrição acima. Não consta meu nome na Lista de Classificação. 
Aguardo 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 16:00:40 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Verificamos que sua classificação no Processo Seletivo foi 

Nº **3 conforme lista do Resultado Parcial. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 80935C38952D883BC 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 21/01/2019 15:05:13 
RECURSO: Solicito correção da classificação. Não consta meu nome na lista de pedagogo. 

CPF: 5*********9 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 21/01/2019 16:01:41 
RESPOSTA AO RECURSO: Boa tarde! Verificamos que sua classificação no Processo Seletivo foi 

Nº **3 conforme lista do Resultado Parcial. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 91545C3C8EFC2316C 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 21/01/2019 21:41:52 
RECURSO: Declaro que no item "tempo total de serviço", só consta que tenho 1500 dias, sendo 

que possuo 1850, sendo o tempo excedente de 350. Sendo na ficha de inscrição o item 
referido no momento também esta errado, por tanto solicito que reavalie e modifique o item, 
pois quando finalizei a inscrição estava correta. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 22/01/2019 09:04:38 
RESPOSTA AO RECURSO: Bom dia! Conforme verificação da sua ficha de inscrição no sistema, 

constatamos registro de tempo de serviço total de 1500 dias. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 

INSCRIÇÃO: 98365C3D33482E21A 

DATA DE CADASTRO DO RECURSO: 21/01/2019 23:50:51 
RECURSO: Por um lapso foi inserido 540 pontos no tempo de serviço para o cargo de 

pedagogo, porém não tenho esse tempo de serviço na área pleiteada, somente na educação 
infantil. Assim venho requerer 0 pontos no tempo de serviço para o cargo de pedagogo.  
Desde já agradeço. 

STATUS: REJEITADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATA DE RESPOSTA AO RECURSO: 22/01/2019 09:10:07 
RESPOSTA AO RECURSO: Bom dia! É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o 

completo e correto preenchimento dos dados de inscrição no site. 
 
A Comissão -  
Portaria 045/18 


