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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 
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EDITAL Nº 002/2019 

 

 

RESULTADO DAS DECISÕES DOS RECURSOS INTERPOSTOS 

FASE: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO 

 

Recorrente Resultado 

1 - Laiane Lourdes Cuer da Rocha DEFERIDO PARCIALMENTE 

2 - Dulce Morais Calil INDEFERIDO 

3 - Bruno Barbosa Nunes da Silva  INDEFERIDO 

4 - Larissa Costa e Silva INDEFERIDO 

5 - Jordana Pacheco Felisberto s DEFERIDO PARCIALMENTE 

6 - André Nunes dos Santos DEFERIDO PARCIALMENTE 

7 - Eleusa Severino dos Santos Damásio INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 

GOIÁS-GO 

 

EDITAL Nº 002/2019 

 

 

ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

1 – RECORENTE: Laiane Lourdes Cuer da Rocha 

1.1 – INCRIÇÃO Nº: 10/2019 

1.2  - VAGA PLEITEADA: Operador de Sistemas (PBF) 

 

2 – FASE: Resultado Preliminar do Processo Seletivo. 

 

3 – PARECER: 

 

Trata-se de recurso interposto pela recorrente acima identificada solicitando vistas dos autos 

do processo da candidata ao cargo de Operador de Sistemas (PBF) Murielle Bueno Ribeiro, inscrição 

Nº 12/2019, argumentando que esta candidata teve pontuação geral de 22 (vinte e dois) pontos com 

apenas 4 (quatro) certificados e 17 (dezessete) meses de experiência comprovada dentro da área das 

funções do cargo pretendido. No entender da recorrente, a citada candidata apenas teria direito a 13,4 

(treze vírgula quatro) pontos e não 22 (vinte e dois) pontos conforme constou do Resultado 

Preliminar do Processo Seletivo divulgado. 

Assiste razão à recorrente, haja vista que esta Comissão procedera à retificação do Resultado 

Preliminar do Processo Seletivo Simplificado justamente para corrigir a incongruência apontada pela 

recorrente nos termos da Retificação e Errata II
1
 regularmente publicado por esta Comissão, nos 

meios oficiais, no último dia 27/03/2019. 

Nada obstante essa Comissão achou por bem revisar os autos da inscrição da candidata 

Murielle, oportunidade na qual ratificou a avaliação publicada por ocasião da retificação referida.  

Compulsando os autos da inscrição da candidata Murielle, verifica-se que foram juntados os 

seguintes documentos: 

1 – Certificado e Histórico do Ensino Médio; 

2 – Certificado de Formação Inicial e Continuada em Auxiliar Administrativo, carga horária 

de 30 (trinta) horas, datado de 11/07/2016; 

3 - Certificado de Formação Inicial e Continuada em Informática Básica, carga horária de 

40m (quarenta) horas, datado de 31/10/2017; 

4 - Certificado de Formação Inicial e Continuada em Informática Avançada, carga horária de 

40 (quarenta) horas, datado de 22/12/2017; 

                                                           
1
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5 – Diploma de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Administração, carga 

horária de 1.105 (um mil, cento e cinco) horas, datado de 23/03/2018; 

6 – Declaração do órgão pagador, nos termos do item 5.3.6.1.1 do Edital regente, fazendo 

prova de experiência na área das atribuições do cargo pretendido no período de 1º/11/2010 até 

31/12/2018. 

O documento nº 1, acima relacionado, faz prova do ensino médio concluído pela candidata 

Murielle, conferindo-lhe 2 (dois) pontos. Já os documentos de nº 2 a 5, acima relacionados, 

comprovam os cursos complementares realizados pela referida candidata dentro da área da função 

pretendida, nos termos exigidos no Edital regente, conferindo à candidata 8 (oito) pontos; 

O documento nº 6, acima relacionado, demonstra experiência comprovada da citada candidata 

na área das atribuições do cargo pretendido, num período de 99 meses (01/11/2010 a 31/12/2018), 

assegurando, nesse requisito, a pontuação máxima em seu favor: 12 (doze) pontos. 

Conclui-se, pois, que da documentação apresentada pela candidata Murielle resta comprovada 

a sua pontuação geral de 22 (vinte e dois) pontos. 

Temos, pois, que houve perda do objeto do recurso quanto ao ponto em questão. 

Entretanto, a recorrente em tela tempestivamente apresentou nova argumentação recursal 

solicitando perante esta Comissão revisão dos diplomas por ela apresentados por ocasião da fase de 

comprovação prevista no Edital regente. Requereu, outrossim, revisão da sua experiência 

comprovadamente na área das funções do cargo pretendido, concluindo que, ao certo, uma vez 

revisada sua nota, faz jus a uma pontuação de 17,4 (dezessete vírgula quatro) pontos. 

Compulsando os autos da inscrição da recorrente verifica-se que foram juntados a seguinte 

documentação: 

1 – Histórico Escolar do Ensino Médio, em 2008; 

2 – Histórico Escolar – Educação Profissional de Técnico em Informática de Nível Médio, em 

15/12/2008; 

3 – Diploma de Bacharela em Engenharia da Produção, em 22/01/2016; 

4 – Certificado de Curso de Extensão em Técnicas de Vendas, 60 horas, em 26/04/2016; 

5 – Certificado de Curso de Extensão em Assistente Administrativo, 100 horas, em 

07/12/2016; 

6 - Certificado de Curso de Extensão em Libras para Docentes, 42 horas, em 27/10/2016; 

7 – Certificado de Curso de Extensão em Atitude Empreendedora, 45 horas, em 1º/06/2016; 

8 – Declaração de experiência em estágio junto ao Centro Paula Souza (Escola Técnica 

Estadual Prof.º Massuyuki Kawano, em 10/10/2008; 

9 – Cópia da CTPS constando três registros: Frigma Indústria e Comércio Ltda. na função de 

analista de processo (a); Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza na função de 

professora de ensino médio e técnico (b), e Tecnofuertes Máquinas Industriais Ltda na função de 

projetista (c); o primeiro de 22/06/2015 a 04/09/2017, o segundo de 07/05/2018 a 31/01/2019 e o 

terceiro de 03/09/2018 a 1º/12/2018. 

O documento nº 1 acima relacionado comprovou o ensino médio da candidata, garantindo-lhe 

2 (dois) pontos. 

O documento nº 2 acima relacionado é datado de 15 de dezembro de 2008 razão pela qual não 

foi pontuado por esta Comissão, eis que realizado fora dos últimos 60 (sessenta) meses, contados da 

data de divulgação do Edital regente. 



 

 

O documento nº 3 acima relacionado não fora pontuado por esta Comissão haja vista tratar-se 

de curso de engenharia de produção, uma área que não apresenta vinculação com as atribuições do 

cargo pretendido. Ressalte-se que somente foi apresentado pela recorrente cópia do simples Diploma 

deste curso sem qualquer demonstração do conteúdo programático do mesmo capaz de formar o 

convencimento desta Comissão quanto à relação do curso de engenharia de produção com as 

atribuições do cargo de Operador de Sistemas (PBF). 

O documento nº 4 acima relacionado igualmente não fora pontuado por esta Comissão, eis 

que trata-se de preparo em técnicas de vendas, algo propício ao ambiente onde o lucro é o objetivo, 

não se prestando a qualificar o trabalho num programa de política socioassistencial como o Bolsa 

Família, distanciando-se, pois, do objetivo almejado pelas políticas sociais consistente na garantia de 

direitos. Assim, o conteúdo programático do referido curso não se sustenta na lógica social do citado 

programa assistencial, pelo que não fora reconhecido por esta Comissão. 

O documento nº 5 acima relacionado foi pontuado por esta Comissão, haja vista que o curso 

de assistente administrativo nitidamente se vincula à área das atribuições do cargo pretendido pela 

recorrente, eis que espera-se do candidato apto a operar o sistema (PBF) conhecimento acerca das 

rotinas administrativas. [2 (dois) pontos] 

O documento nº 6, acima relacionado, igualmente fora pontuado por esta Comissão em 

função do cargo pretendido demandar preparo do candidato na área da comunicação para as 

atribuições de articular, mobilizar, acompanhar, visitar e entrevistar as famílias beneficiárias do PBF, 

sendo certo que esse público, não raras vezes, demanda comunicação especializada. [2 (dois) pontos] 

O documento nº 7, acima relacionado, não fora pontuado por esta Comissão, eis que trata-se 

de preparo em atitude empreendedora, não se prestando a qualificar o trabalho num programa de 

política socioassistencial como o Bolsa Família, onde se requer atitude vinculada a defesa e garantia 

de direitos sociais. O conteúdo programático do referido curso não dialoga com as atribuições do 

cargo pretendido. 

O documento nº 8, acima relacionado, é datado de 10 de outubro de 2008, razão pela qual não 

foi pontuado por esta Comissão, eis que trata-se de experiência havida em período anterior aos 

últimos 10 (dez) anos, contados da data de divulgação do Edital regente. 

O documento nº 9, acima relacionado, demonstra experiência em três ambientes de trabalho 

distintos. Esta Comissão apenas pontuou aquele alusivo ao cargo de analista de processo, 

reconhecendo em favor da recorrente 26 (vinte e seis) meses de experiência comprovada na área das 

atribuições do cargo pretendido. Esta Comissão entende que o cargo de professora de ensino médio e 

técnico no Centro Paula Souza, na forma como veio comprovada nos autos, não tem o condão de 

correlacionar as atividades desempenhadas pela recorrente com as atribuições do cargo pretendido; 

malgrado argumentar em seu recurso elementos que denotem existência dessa correlação, o trabalho 

específico que desenvolveu enquanto professora não restou documentalmente comprovado perante 

esta Comissão. Já em relação à experiência comprovada no cargo de projetista – 03 (três) meses –, 

em detida análise dos autos, esta Comissão achou por bem reconhecê-la para fins de pontuação, eis 

que trata-se de função que exige domínio de técnica de informática, recursos multimídias e internet, 

dialogando, pois, com a área das atribuições do cargo pretendido pela recorrente. Assim, restaram 

reconhecidos em favor da recorrente, em termos de experiência comprovada, um total de 29 (vinte e 

nove) meses equivalentes a 5,8 (cinco vírgula oito) pontos. 

 

 



 

 

4 – CONCLUSÃO: 

 

Em face do exposto, conhecemos do recurso interposto e somos pelo DEFERIMENTO parcial 

do mesmo para o fim de reconhecer a experiência comprovada pela recorrente nos termos acima 

apresentados, totalizando ao final uma nota de 11,8 (onze vírgula oito) pontos. 

 

 

Goiás/GO, 1º de abril de 2019. 

 

 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS 

Presidente 

 

 

NEIMY BATISTA DA SILVA 

Membro 

 

 

 

NATANAEL SANTIAGO DAVID 

Membro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 

GOIÁS-GO 

 

EDITAL Nº 002/2019 

 

 

ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

1 – RECORRENTE: Dulce Morais Calil 

1.1 – INSCRIÇÃO Nº: 05/2019 

1.2  - VAGA PLEITEADA: Assistente Social CRAS-PAIF 

 

2 – FASE: Resultado Preliminar do Processo Seletivo 

 

3 – PARECER: 

 

Trata-se de recurso interposto pela candidata acima identificada por meio do qual solicita 

perante esta Comissão analisar cópias autenticadas de documentos que fazem prova de sua 

experiência profissional na área das atribuições do cargo pretendido. 

A própria recorrente afirma que ficou classificada em quinto lugar em função de não ter 

apresentado documentos originais para devida autenticação das cópias em adequada hora nos termos 

do Edital regente. Mediante o presente recurso, a candidata crer que ultrapassará as horas exigidas 

neste certame, eis que os documentos ora apresentados – em seu entendimento – lhe favorecem com 

o primeiro lugar, dado a sua idade maior que a dos demais classificados. 

O item 5.3.6.3 do Edital regente assevera: “A documentação será analisada pela Comissão de 

Coordenação do Processo Seletivo e os candidatos que não apresentarem a documentação de 

acordo com este Edital serão eliminados, ressaltando-se que o candidato deverá apresentar os 

originais para conferência nos termos da Lei 13.726, 08/10/2018.” (grifos constantes do original) 

Como bem se vê, da segunda parte da assertiva editalícia acima, coloca-se obrigatório a 

apresentação de documentos originais para conferência e autenticação das cópias, para então o 

candidato ver considerado, por esta Comissão, a pontuação que lhe é devida nos termos dos 

documentos válidos apresentados. 

Cópias de documentos sem a devida autenticação não foram – em hipótese alguma – 

avaliadas, ou mesmo consideradas por esta Comissão, não se valendo a fase recursal a conceder 

segunda chance ao candidato desidioso, sob pena de infringir o princípio da isonomia e prejudicar 

aqueles que foram diligentes. 

 

 

 

 



 

 

4 – CONCLUSÃO: 

 

Em face do exposto, conhecemos do recurso interposto e somos por seu INDEFERIMENTO 

com fundamento no item 5.3.6.3., segunda parte, do Edital regente. 

 

 

Goiás/GO, 02 de abril de 2019. 

 

 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS 

Presidente 

 

 

NEIMY BATISTA DA SILVA 

Membro 

 

 

 

NATANAEL SANTIAGO DAVID 

Membro 
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DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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EDITAL Nº 002/2019 

 

 

ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

1 – RECORRENTE: Bruno Barbosa Nunes da Silva 

1.1 – INSCRIÇÃO Nº: 19/2019 

1.2  - VAGA PLEITEADA: Operador de Sistema 

 

2 – FASE: Resultado Preliminar do Processo Seletivo. 

 

3 – PARECER: 

 

Trata-se de recurso interposto pelo candidato acima identificado por meio do qual alega 

perante esta Comissão que apresentou todos os documentos necessários para comprovação dos cursos 

complementares na forma exigida pelo Edital. Porém, esta Comissão atribuiu nota zero nesse 

requisito, pelo que requer seja reavaliado. 

Compulsando os autos de inscrição do recorrente verifica-se que o mesmo juntou a seguinte 

documentação alusiva ao requisito “Cursos Complementares”: 

1 – Curso de Secretariado Básico Executivo, datado de 22/08/2010; 

2 – Curso de Introdução à Eletricidade, Circuito Elétrico, Arquitetura de Computadores, 

dentre outros, datado de 22/12/2010; 

3 – Curso de digitação na área de informática, datado de 01/05/2011; 

4 – Diploma de bacharel em Administração, datado de 05/09/2013. 

Como bem se vê os documentos acima relacionados são todos datados em período não 

compreendido nos últimos 60 (sessenta) meses, contados da data de divulgação do Edital regente, 

razão pela qual não foram considerados por esta Comissão, não se valendo a pontuar em favor do 

recorrente, porquanto. 

Ademais, o recorrente alega que a pontuação da candidata Murielle Bueno Ribeiro “não se 

trata de fatos verídicos”, haja vista sua pontuação não ser coerente com sua experiência comprovada. 

Assiste razão ao candidato, nesse particular. Não à toa, esta Comissão procedeu à retificação 

do Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado justamente para corrigir a incongruência 

apontada pelo recorrente, nos termos da Retificação e Errata II
2
 regularmente publicado por esta 

Comissão, nos meios oficiais, no último dia 27/03/2019. 

                                                           
2
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Nada obstante, essa Comissão achou por bem revisar os autos da inscrição da candidata 

Murielle, oportunidade na qual fora ratificada a avaliação publicada por ocasião da retificação 

referida. Temos, pois, que houve perca do objeto do presente recurso quanto ao ponto em questão. 

Vejamos. 

Compulsando os autos da inscrição da candidata Murielle, verifica-se que foram juntados os 

seguintes documentos: 

1 – Certificado e Histórico do Ensino Médio; 

2 – Certificado de Formação Inicial e Continuada em Auxiliar Administrativo, carga horária 

de 30 (trinta) horas, datado de 11/07/2016; 

3 - Certificado de Formação Inicial e Continuada em Informática Básica, carga horária de 

40m (quarenta) horas, datado de 31/10/2017; 

4 - Certificado de Formação Inicial e Continuada em Informática Avançada, carga horária de 

40 (quarenta) horas, datado de 22/12/2017; 

5 – Diploma de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Administração, carga 

horária de 1.105 (um mil, cento e cinco) horas, datado de 23/03/2018; 

6 – Declaração do órgão pagador, nos termos do item 5.3.6.1.1 do Edital regente, fazendo 

prova de experiência na área das atribuições do cargo pretendido no período de 1º/11/2010 até 

31/12/2018. 

O documento nº 1, acima relacionado, faz prova do ensino médio concluído pela candidata 

Murielle, conferindo-lhe 2 (dois) pontos. Já os documentos de nº 2 a 5, acima relacionados, 

comprovam os cursos complementares realizados pela referida candidata dentro da área da função 

pretendida, nos termos exigidos no Edital regente, conferindo à candidata 8 (oito) pontos; 

O documento nº 6, acima relacionado, demonstra experiência comprovada da citada candidata 

na área das atribuições do cargo pretendido, num período de 99 meses (01/11/2010 a 31/12/2018), 

assegurando, nesse requisito, a pontuação máxima em seu favor: 12 (doze) pontos. 

Conclui-se, pois, que da documentação apresentada pela candidata Murielle resta comprovada 

a sua pontuação geral de 22 (vinte e dois) pontos. 

Temos, pois, que houve perda do objeto do recurso quanto a esse ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 – CONCLUSÃO: 

 

Diante do apresentado conhecemos do recurso interposto, porém, somos pelo seu 

INDEFERIMENTO, eis que a pontuação do recorrente é condizente com a comprovação documental 

apresentada, não sendo cabível a reavaliação requerida. 

 

Goiás/GO, 19 de março de 2019. 

 

 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS 

Presidente 

 

 

NEIMY BATISTA DA SILVA 

Membro 

 

 

 

NATANAEL SANTIAGO DAVID 

Membro 
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EDITAL Nº 002/2019 

 

 

ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

1 – RECORRENTE: Larissa Costa e Silva  

1.1 – INSCRIÇÃO Nº: 15/2019 

1.2  - VAGA PLEITEADA: Operador de Sistemas (PBF) 

 

2 – FASE: Resultado Preliminar do Processo Seletivo 

 

3 – PARECER: 

 

Trata-se de recurso interposto pela candidata acima identificada por meio do qual solicita 

perante esta Comissão prover o presente para que seja considerada, de todos os candidatos, a 

experiência profissional adstrita à área da função pretendida para, assim, reformular sua nota 

considerando 29 (vinte e nove) meses de comprovada experiência para alterar a classificação do 

cargo de Operador de Sistemas mudando a colocação da recorrente da 5ª para a 3ª posição, afirmando 

que “o processo seletivo para recrutamento e seleção de pessoal todos os candidatos sejam 

avaliados de forma isonômica”. 

Percebe-se, pois, que o objeto do recurso circunscreve-se à experiência comprovada da 

recorrente. Compulsando os autos de inscrição da recorrente, verifica-se nesse requisito, que foram 

juntados os seguintes documentos: 

1 – Contrato de Prestação de Serviços Nº 05/2016 – FMAS, função de Operador de 

Computador junto ao Programa Bolsa Família, no período de 1º/03/2016 a 31/12/2016; 

2 – Contrato de Prestação de Serviços Nº 005/2017 – FMAS, função de Operador de Sistemas 

junto ao Programa Bolsa Família, no período de 1º/06/2017 a 31/12/2017; 

3 – Documento inominado com timbre do FISK English – Español declarando que a 

recorrente trabalhou na empresa no período de “agosto de 2014 a julho de 2015”. 

Os documentos nº 1 e 2, acima relacionados, fazem prova de experiência da recorrente dentro 

da área das atribuições do cargo pretendido, pelo que fora reconhecido por esta Comissão um total de 

17 (dezessete) meses de experiência comprovada (3,4 pontos). 

Já o documento nº 3, acima relacionado, verifica-se que o mesmo não se encontra condizente 

com os termos exigidos no item 5.3.6.1.2 do Edital regente, pelo que não fora reconhecido por esta 

Comissão, porquanto não sendo válido para pontuar em favor da recorrente. 

O referido item editalício exige que o candidato, para fins de comprovação da experiência, 

apresente documento com os seguintes requisitos: (i) declaração/certidão/contrato de trabalho, (ii) 



 

 

tempo de serviço, (iii) papel timbrado, (iv) CNPJ de pagador (CPF/inscrição profissional), (v) função 

desenvolvida e (vi) data e assinatura.  

O documento apresentado pela recorrente, nº 3 acima relacionado, não consta CNPJ, 

tampouco CPF ou mesmo inscrição profissional do órgão pagador, bem como não descreve a função 

desempenhada pela recorrente, não sendo apto a comprovar experiência na área das atribuições do 

cargo pretendido. 

Entrementes, a julgar pelo timbre desse documento, não soa desarrazoado presumir que, ainda 

que estivesse revestido dos requisitos acima elencados, não teria o condão de pontuar em favor da 

recorrente, posto que a experiência para ser reconhecida há de ser desempenhada dentro da área das 

atribuições do cargo pretendido. Nas palavras da recorrente “Atuações em cargos que trabalhem com 

sistemas genéricos não oferecem a capacidade e, tampouco a habilidade específica quando 

comparados a um sistema que permite o repasse de benefícios e serviços sociais”. 

A recorrente, ademais, pede mais clareza desta Comissão quanto aos critérios da classificação, 

eis que a candidata Murielle Bueno Ribeiro apresentou pontuação geral em desacordo com a 

experiência comprovada. 

Assiste razão à candidata, nesse particular. Não à toa, esta Comissão procedeu à retificação do 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado justamente para corrigir a incongruência 

apontada pela recorrente, nos termos da Retificação e Errata II
3
 regularmente publicado por esta 

Comissão, nos meios oficiais, no último dia 27/03/2019. 

Nada obstante, essa Comissão achou por bem revisar os autos da inscrição da candidata 

Murielle, oportunidade na qual fora ratificada a avaliação publicada por ocasião da retificação 

referida. Temos, pois, que houve perda do objeto do presente recurso quanto ao ponto em questão. 

Vejamos. 

Compulsando os autos da inscrição da candidata Murielle, verifica-se que foram juntados os 

seguintes documentos: 

1 – Certificado e Histórico do Ensino Médio; 

2 – Certificado de Formação Inicial e Continuada em Auxiliar Administrativo, carga horária 

de 30 (trinta) horas, datado de 11/07/2016; 

3 - Certificado de Formação Inicial e Continuada em Informática Básica, carga horária de 

40m (quarenta) horas, datado de 31/10/2017; 

4 - Certificado de Formação Inicial e Continuada em Informática Avançada, carga horária de 

40 (quarenta) horas, datado de 22/12/2017; 

5 – Diploma de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Administração, carga 

horária de 1.105 (um mil, cento e cinco) horas, datado de 23/03/2018; 

6 – Declaração do órgão pagador, nos termos do item 5.3.6.1.1 do Edital regente, fazendo 

prova de experiência na área das atribuições do cargo pretendido no período de 1º/11/2010 até 

31/12/2018. 

O documento nº 1, acima relacionado, faz prova do ensino médio concluído pela candidata 

Murielle, conferindo-lhe 2 (dois) pontos. Já os documentos de nº 2 a 5, acima relacionados, 

comprovam os cursos complementares realizados pela referida candidata dentro da área da função 

pretendida, nos termos exigidos no Edital regente, conferindo à candidata 8 (oito) pontos; 
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O documento nº 6, acima relacionado, demonstra experiência comprovada da citada candidata 

na área das atribuições do cargo pretendido, num período de 99 meses (01/11/2010 a 31/12/2018), 

assegurando, nesse requisito, a pontuação máxima em seu favor: 12 (doze) pontos. 

Conclui-se, pois, que da documentação apresentada pela candidata Murielle resta comprovada 

a sua pontuação geral de 22 (vinte e dois) pontos. 

Temos, pois, que houve perda do objeto do recurso quanto a esse ponto. 

Ademais, a recorrente ainda questiona o fato do candidato Bruno Barbosa da Silva não ter 

comprovado os cursos complementares (carga horária/função/tempo), “e mesmo assim foi 

classificado em 4º lugar”. No entendimento da recorrente esse candidato deveria ser eliminado nos 

termos do item 5.2.3 do Edital regente. 

Não assiste razão à candidata. Aliás, se assim o fosse a própria seria eliminada, haja vista que 

não comprovou a experiência informada no ato de sua inscrição segundo as assinalações que fez no 

campo respectivo (aduziu possuir 27 meses de experiência no ato da inscrição e somente comprovou 

17). 

Sucedeu que o candidato Bruno, no ato de sua inscrição, assinalou no campo correspondente 

aos cursos complementares, informando que possuía 4 (quatro) cursos na área da função pretendida. 

Fora classificado para a 2ª fase, na qual apresentou documentação fazendo prova dos cursos 

alegados. Contudo, essa documentação estava em desconformidade com as regras editalícias 

exigidas, com o que não restou pontuado por esta Comissão. 

O referido item editalício assim preceitua: 

5.2.3 O candidato será eliminado do processo se não comprovar, na 2ª Fase, o atendimento 

aos requisitos previstos nos Quadros I e II, conforme o caso, a formação escolar e 

acadêmica, os cursos complementares e as experiências profissionais informados no ato da 

inscrição. 

Numa primeira leitura desse dispositivo aparentemente pode-se concluir que o candidato que 

não comprovar rigorosamente suas assinalações procedidas no ato da inscrição será incontinenti 

eliminado. Contudo, essa Comissão firmou o entendimento segundo o qual não se pode aplicar esse 

enunciado a partir duma interpretação literal, sob pena de esvaziar o caráter competitivo do 

procedimento seletivo. 

Assim, com base no item 20.9 do Edital regente, firmou-se o entendimento de aplicar tal 

dispositivo segundo uma interpretação sistemática na qual avaliaria os requisitos previstos nos 

quadros I e II conforme as circunstâncias de cada caso, restando assegurado ao candidato(a) a 

apreciação de toda documentação apresentada para fins de comprovação, atribuindo-lhe a nota que é 

devida nos termos das regras existentes no Edital regente. 

Com efeito, candidato(a) algum(a) foi eliminado no presente procedimento seletivo com 

fundamento no item 5.2.3, assegurando-se, pois, tratamento isonômico e impessoal dentro dum 

procedimento transparente e republicano ante todos os interessados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 – CONCLUSÃO: 

 

Destarte conhecemos do presente recurso, porém somos por seu INDEFERIMENTO com 

base no quanto acima fundamentado. 

 

Goiás/GO, 02 de abril de 2019. 

 

 

 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS 

Presidente 

 

 

NEIMY BATISTA DA SILVA 

Membro 

 

 

 

NATANAEL SANTIAGO DAVID 

Membro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 

GOIÁS-GO 

 

EDITAL Nº 002/2019 

 

 

ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

1 – RECORRENTE: Jordana Pacheco Felisberto 

1.1 – INSCRIÇÃO Nº: 12/2019 

1.2  - VAGA PLEITEADA: Orientador Social SCFV/CRAS  

 

2 – FASE: Resultado Preliminar do Processo Seletivo 

 

3 – PARECER: 

 

Trata-se de recurso interposto pela candidata acima identificada por meio do qual solicita 

perante esta Comissão revisão da análise do Resultado Preliminar da 2ª Fase justificando que: 

a) – a candidata de inscrição nº 12/2019, ao cargo de Operador de Sistemas, ficou classificada 

em 2º lugar com 22 pontos, mesmo tendo apenas 17 meses de experiência reconhecidamente 

pontuada e outra candidata, de inscrição nº 15/2019, para o mesmo cargo (Operador de Sistema), 

teria ficado na colocação nº 5 na classificação mesmo tendo iguais requisitos comprovados. Conclui 

que isso gera dúvidas quanto aos critérios de avaliação tornando o resultado do certame 

“inverossímil” (sic). 

b) – no cargo de Técnico de Apoio CRAS-Equipe Volante o candidato de inscrição nº 

05/2019 obteve 12,4 pontos na 1ª Fase ficando classificado na 5ª colocação. Já na 2ª Fase esse 

mesmo candidato, a despeito de não ter interposto recurso algum, teve sua pontuação aumentada para 

12,8 pontos. No entendimento da recorrente essa alteração coloca-se descabida. 

c) – no cargo de Orientador Social – SCFV/CRAS a candidata de inscrição nº 10/2019 obteve 

na 1ª Fase a 6º colocação com 12,4 pontos. Na 2ª Fase obteve 15 pontos subindo para a classificação 

nº 2. Entende que houve discordância na análise de títulos e experiência profissional. 

Com essas premissas entende a recorrente que esta Comissão deveria prover seu recurso para 

o fim de alterar a classificação no cargo pretendido, de modo que a candidata de inscrição nº 5/2019 

passaria para a 1ª colocação, a recorrente para a segunda e o candidato de inscrição nº 11/2019 para a 

terceira colocação na classificação geral para o cargo de Orientador Social SCFV/CRAS. 

 

No que se refere ao item a) acima, a candidata Murielle Bueno Ribeiro realmente apresentou 

pontuação geral em desacordo com a experiência comprovada. 

Assiste razão à recorrente, nesse particular. Não à toa, esta Comissão procedeu à retificação 

do Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado justamente para corrigir a incongruência 



 

 

apontada pela recorrente, nos termos da Retificação e Errata II
4
 regularmente publicado por esta 

Comissão, nos meios oficiais, no último dia 27/03/2019. 

Nada obstante, essa Comissão achou por bem revisar os autos da inscrição da candidata 

Murielle, oportunidade na qual fora ratificada a avaliação publicada por ocasião da retificação 

referida. Temos, pois, que houve perda do objeto do presente recurso quanto ao ponto em questão. 

Vejamos. 

Compulsando os autos da inscrição da candidata Murielle, verifica-se que foram juntados os 

seguintes documentos: 

1 – Certificado e Histórico do Ensino Médio; 

2 – Certificado de Formação Inicial e Continuada em Auxiliar Administrativo, carga horária 

de 30 (trinta) horas, datado de 11/07/2016; 

3 - Certificado de Formação Inicial e Continuada em Informática Básica, carga horária de 

40m (quarenta) horas, datado de 31/10/2017; 

4 - Certificado de Formação Inicial e Continuada em Informática Avançada, carga horária de 

40 (quarenta) horas, datado de 22/12/2017; 

5 – Diploma de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Administração, carga 

horária de 1.105 (um mil, cento e cinco) horas, datado de 23/03/2018; 

6 – Declaração do órgão pagador, nos termos do item 5.3.6.1.1 do Edital regente, fazendo 

prova de experiência na área das atribuições do cargo pretendido no período de 1º/11/2010 até 

31/12/2018. 

O documento nº 1, acima relacionado, faz prova do ensino médio concluído pela candidata 

Murielle, conferindo-lhe 2 (dois) pontos. Já os documentos de nº 2 a 5, acima relacionados, 

comprovam os cursos complementares realizados pela referida candidata dentro da área da função 

pretendida, nos termos exigidos no Edital regente, conferindo à candidata 8 (oito) pontos; 

O documento nº 6, acima relacionado, demonstra experiência comprovada da citada candidata 

na área das atribuições do cargo pretendido, num período de 99 meses (01/11/2010 a 31/12/2018), 

assegurando, nesse requisito, a pontuação máxima em seu favor: 12 (doze) pontos. 

Conclui-se, pois, que da documentação apresentada pela candidata Murielle resta comprovada 

a sua pontuação geral de 22 (vinte e dois) pontos. 

No que atine ao item b) acima, mais uma vez verificamos os autos da inscrição Nº 05/2019, 

para o cargo ali apontado, e constatamos que realmente o candidato correspondente ficara com nota 

12,4 na 1ª Fase, não interpôs recurso, e findou com 12,8 pontos na 2ª Fase. Esse acréscimo na nota se 

explica pelo fato desse candidato ter informado, no ato de sua inscrição, que possuía 12 meses de 

experiência comprovada e por ocasião da 2ª Fase logrou comprovar dois meses a mais que o 

assinalado, o que lhe rendeu quatro décimos a mais em sua nota. Portanto, não se verificou 

incongruência alguma na situação do candidato de inscrição nº 05/2019, para o cargo de Técnico de 

Apoio CRAS-Equipe Volante. 

Por último, relativamente ao item c) acima, revisitamos os autos da inscrição nº 10/2019 para 

o cargo de Orientador Social – SCFV/CRAS e constatamos que a alteração da nota se deu da seguinte 

forma: o candidato correspondente, no ato de sua inscrição, assinalou no respectivo campo que 

possuía 12 (doze) meses de experiência profissional restando com uma pontuação geral de 12,4 

pontos na 1ª Fase; na 2ª Fase o candidato apresentou a comprovação exigida, ocasião na qual esta 
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Comissão atribuiu nota geral de 15 (quinze) pontos; verificou-se que o acréscimo da nota se deu em 

função do requisito experiência profissional ter sido aumentado de 12 para 25 meses; em detida 

análise dos autos esta Comissão constatou que houve equivocidade em tal aumento; explica-se: para 

fins de comprovar a experiência foi juntado Declaração atestando duas atuações, uma como 

Orientador SCFV no período de 22/01/2018 a 31/12/2018 e outra como Visitador Social do Programa 

Criança Feliz no período de 02/01/2018 até os dias atuais; por um lapso, esta Comissão acabou por 

reconhecer as duas experiências, totalizando 25 meses de experiência portanto; sucede que a segunda 

atuação referida se deu dentro do espaço de tempo da primeira, sendo certo que ambas atuações se 

devem a um único contrato com o mesmo órgão pagador, não se prestando, pois, a pontuar de forma 

dobrada, como erroneamente se deu, com o que o tempo de experiência regularmente comprovado 

consubstancia-se efetivamente em apenas 13 (treze) meses. 

Assim, somos pelo redimensionamento da nota atribuída à inscrição nº 10/2019 para o cargo 

de Orientador Social – SCFV/CRAS, retirando-lhe o quanto acrescido de forma indevida. Portanto, a 

nota geral final correspondente à referida inscrição fica sendo 12,6 (doze vírgula seis) pontos. 

 

Noutro giro, a recorrente tempestivamente juntou outra argumentação em seu recurso, 

solicitando perante esta Comissão revisão da pontuação da análise curricular referente à sua 

experiência profissional. Aduz a recorrente que foi atribuída nota zero para este requisito, eis que 

desconsiderada as duas experiências que a candidata regularmente comprovou. 

Compulsando os autos de inscrição da recorrente depreende-se que fora juntado, no requisito 

experiência profissional, a seguinte documentação: 

1 – Declaração de conclusão de estágio; 

2 – Declaração do órgão pagador, nos termos do item 5.3.6.1.1 do Edital regente, fazendo 

prova de experiência na área das atribuições do cargo pretendido (Secretária Administrativa) no 

período de 04/05/2015 até 10/05/2017. 

O documento nº 1, acima relacionado, não se presta a pontuar em favor da recorrente por 

tratar-se de estágio. Sabido que estágio é um meio de aprendizado que faz parte da formação do 

estudante com objetivo de prepara-lo para o mercado de trabalho. Não pode ser aceito como 

experiência, eis que não condiz com exercício profissional pleno. Entendimento pacificado de 

aplicação cogente nos certames públicos de seleção de pessoal. 

Já o documento nº 2, acima relacionado, traz comprovada experiência de 24 (vinte e quatro) 

meses na área das atribuições do cargo pretendido pela recorrente. Verifica-se que esse documento 

encontra-se de acordo com o regramento trazido no edital, sendo certo que, por um lapso, não fora 

pontado nos termos devidos. Assim, é de rigor alterar a nota da recorrente acrescendo 4,8 (quatro 

vírgula oito) pontos em função da experiência comprovada nos termos das exigências editalícias. 

Destarte, a nota final da recorrente, procedida a retificação que se impõe, fica sendo 14,8 

(quatorze vírgula oito) pontos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 – CONCLUSÃO: 

 

Ante o apresentado, conhecemos do recurso interposto e somos por seu parcial 

DEFERIMENTO para o fim de: 

1 - Redimensionar a nota geral final atribuída à inscrição nº 10/2019 para o cargo de 

Orientador Social – SCFV/CRAS, retirando-lhe o quanto acrescido de forma indevida, nos termos 

acima apresentados, passando de 15 (quinze) para 12,6 (doze vírgula seis) pontos; 

2 - Redimensionar a nota geral final da recorrente, nos termos acima apresentados, passando 

de 10 (dez) para 14,8 (quatorze vírgula oito) pontos. 

 

Goiás/GO, 03 de abril de 2019. 

 

 

 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS 

Presidente 

 

 

NEIMY BATISTA DA SILVA 

Membro 

 

 

 

NATANAEL SANTIAGO DAVID 

Membro 
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ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

1 – RECORRENTE: André Nunes dos Santos 

1.1 – INSCRIÇÃO Nº: 03/2019 

1.2  - VAGA PLEITEADA: Supervisor do Programa Primeira Infância 

 

2 – FASE: Resultado Preliminar do Processo Seletivo 

 

3 – PARECER: 

 

Trata-se de recurso interposto pelo candidato acima identificado por meio do qual solicita 

perante esta Comissão revisão do presente Processo Seletivo bem como explicitação dos certificados 

validados entre os candidatos, argumentando que: 

a) – os candidatos da 2ª e 5ª colocação, para o cargo de Operador de Sistemas, tiveram os 

mesmos requisitos comprovados, porém, com notas distintas; 

b) – atividades voluntárias foram comprovadas e aceitas por esta Comissão como experiência 

profissional, mas atividade de estágio não o foi; entende que se foi reconhecida atividade voluntária 

como experiência profissional, também deveria para atividade de estágio; 

c) – no cargo de Orientador Social – SCFV/CRAS a candidata que ficou em segundo lugar na 

2ª Fase obteve na 1ª Fase pontuação geral de 12,4 pontos sendo a sexta classificada; na 2ª Fase 

obteve 15 pontos o que lhe garantiu a classificação nº 2, pelo que entende que houve discordância na 

análise de títulos e experiência profissional. 

d) conforme o cronograma editalício a publicação do Resultado Preliminar da 2ª Fase deveria 

ocorrer no dia 26 de março de 2019, mas somente o foi no dia seguinte o que restou por comprometer 

o prazo recursal. 

No que se refere ao item a) acima, a 2ª colocação realmente apresentou pontuação geral em 

desacordo com a experiência comprovada. 

Assiste razão ao recorrente, nesse particular. Não à toa, esta Comissão procedeu à retificação 

do Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado justamente para corrigir a incongruência 

apontada pelo recorrente, nos termos da Retificação e Errata II
5
 regularmente publicado por esta 

Comissão, nos meios oficiais, no último dia 27/03/2019. 
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Nada obstante, essa Comissão achou por bem revisar os autos da inscrição da 2ª colocada, 

candidata Murielle Bueno Ribeiro, oportunidade na qual fora ratificada a avaliação publicada por 

ocasião da retificação referida. Temos, pois, que houve perda do objeto do presente recurso quanto ao 

ponto em questão. Vejamos. 

Compulsando os autos da inscrição da candidata Murielle, verifica-se que foram juntados os 

seguintes documentos: 

1 – Certificado e Histórico do Ensino Médio; 

2 – Certificado de Formação Inicial e Continuada em Auxiliar Administrativo, carga horária 

de 30 (trinta) horas, datado de 11/07/2016; 

3 - Certificado de Formação Inicial e Continuada em Informática Básica, carga horária de 

40m (quarenta) horas, datado de 31/10/2017; 

4 - Certificado de Formação Inicial e Continuada em Informática Avançada, carga horária de 

40 (quarenta) horas, datado de 22/12/2017; 

5 – Diploma de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Administração, carga 

horária de 1.105 (um mil, cento e cinco) horas, datado de 23/03/2018; 

6 – Declaração do órgão pagador, nos termos do item 5.3.6.1.1 do Edital regente, fazendo 

prova de experiência na área das atribuições do cargo pretendido no período de 1º/11/2010 até 

31/12/2018. 

O documento nº 1, acima relacionado, faz prova do ensino médio concluído pela candidata 

Murielle, conferindo-lhe 2 (dois) pontos. Já os documentos de nº 2 a 5, acima relacionados, 

comprovam os cursos complementares realizados pela referida candidata dentro da área da função 

pretendida, nos termos exigidos no Edital regente, conferindo à candidata 8 (oito) pontos; 

O documento nº 6, acima relacionado, demonstra experiência comprovada da citada candidata 

na área das atribuições do cargo pretendido, num período de 99 meses (01/11/2010 a 31/12/2018), 

assegurando, nesse requisito, a pontuação máxima em seu favor: 12 (doze) pontos. 

Conclui-se, pois, que da documentação apresentada pela candidata Murielle resta comprovada 

a sua pontuação geral de 22 (vinte e dois) pontos. 

Quanto ao item b) acima, temos que estágio é um meio de aprendizado que faz parte da 

formação do estudante com objetivo de prepara-lo para o mercado de trabalho. Não pode ser aceito 

como experiência, eis que não condiz com exercício profissional pleno. Entendimento pacificado e de 

aplicação cogente nos certames públicos de seleção de pessoal. 

No que se refere ao item c) revisitamos os autos da candidata que ficou em segundo lugar  

para o cargo de Orientador Social – SCFV/CRAS (inscrição nº 10/2019) e constatamos que a 

alteração da nota se deu da seguinte forma: o candidato correspondente, no ato de sua inscrição, 

assinalou no respectivo campo que possuía 12 (doze) meses de experiência profissional restando com 

uma pontuação geral de 12,4 pontos na 1ª Fase; na 2ª Fase o candidato apresentou a comprovação 

exigida, ocasião na qual esta Comissão atribuiu nota geral de 15 (quinze) pontos; verificou-se que o 

acréscimo da nota se deu em função do requisito experiência profissional ter sido aumentado de 12 

para 25 meses; em detida análise dos autos esta Comissão constatou que houve equivocidade em tal 

aumento; explica-se: para fins de comprovar a experiência foi juntado Declaração atestando duas 

atuações, uma como Orientador SCFV no período de 22/01/2018 a 31/12/2018 e outra como 

Visitador Social do Programa Criança Feliz no período de 02/01/2018 até os dias atuais; por um 

lapso, esta Comissão acabou por reconhecer as duas experiências, totalizando 25 meses de 

experiência portanto; sucede que a segunda atuação referida se deu dentro do espaço de tempo da 



 

 

primeira, sendo certo que ambas atuações se devem a um único contrato com o mesmo órgão 

pagador, não se prestando, pois, a pontuar de forma dobrada, como erroneamente se deu, com o que o 

tempo de experiência regularmente comprovado consubstancia-se efetivamente em apenas 13 (treze) 

meses. 

Assim, somos pelo redimensionamento da nota atribuída à candidata em questão para o cargo 

de Orientador Social – SCFV/CRAS, retirando-lhe o quanto acrescido de forma indevida. Portanto, a 

nota geral final correspondente à referida candidata (Khênya Santos Caetano) fica sendo 12,6 (doze 

vírgula seis) pontos. 

Por último, alusivamente ao item d) acima, o questionamento do recorrente resta prejudicado 

diante da Errata II publicada por esta Comissão no indicado dia 27 de março para o fim de prorrogar 

os prazos em questão justamente para não prejudicar quaisquer candidatos interessados em recorrer. 

 

4 – CONCLUSÃO: 

 

Ante o apresentado, conhecemos do recurso interposto e somos por seu parcial 

DEFERIMENTO para o fim único e exclusivo de redimensionar a nota geral final atribuída à 

candidata Khênya Santos Caetano, inscrição nº 10/2019 para o cargo de Orientador Social – 

SCFV/CRAS, retirando-lhe o quanto acrescido de forma indevida, nos termos acima apresentados, 

passando de 15 (quinze) para 12,6 (doze vírgula seis) pontos; 

 

Goiás/GO, 03 de abril de 2019. 

 

 

 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS 

Presidente 

 

 

NEIMY BATISTA DA SILVA 

Membro 

 

 

 

NATANAEL SANTIAGO DAVID 

Membro 
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ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

1 – RECORRENTE: Eleusa Severino dos Santos Damásio 

1.1 – INSCRIÇÃO Nº: 04/2019 

1.2  - VAGA PLEITEADA: Assistente Social CRAS-PAIF 

 

2 – FASE: Resultado Preliminar do Processo Seletivo 

 

3 – PARECER: 

 

Trata-se de recurso interposto pela candidata acima identificada por meio do qual questiona 

sua classificação, haja vista que os documentos que juntou na fase de comprovação, não foram 

avaliados a contento por esta Comissão para o fim de aferir a nota que entende devida no requisito 

experiência profissional. 

Aduz a recorrente que juntou sua CTPS, onde consta possuir mais de 10 (dez) anos de 

experiência na área profissional social. Entende que houve omissão na análise deste documento 

concluindo que possui mais de 19 (dezenove) meses de experiência comprovada na área das 

atribuições do cargo pretendido. 

Alega, ainda, que juntou documentação fazendo prova de sua experiência em estágio. 

Outrossim, afirma que os meses de experiência comprovada da candidata classificada em primeiro 

lugar, no cargo em tela, não se encontra destacado no resultado preliminar nos moldes dos demais 

candidatos. 

Conclui a recorrente pedindo provimento de seu recurso para o fim de reconhecer os 10 anos 

trabalhados na Instituição Lar São José, 19 meses no CRAS-PAIF da Cidade de Goiás e mais 15 

meses na UFG – Regional Cidade de Goiás. 

Depreende-se da argumentação trazida pela recorrente que o objeto de seu recurso 

consubstancia-se na nota atribuída por esta Comissão ao requisito experiência profissional. 

Compulsando os autos de inscrição da recorrente constatamos a seguinte documentação 

apresentada: 

1 – Declaração do órgão pagador, nos termos do item 5.3.6.1.1 do Edital regente, fazendo 

prova de atuação como assistente social, experiência, portanto, dentro da área das atribuições do 

cargo pretendido no período de 1º/06/2017 até 31/12/2018, referente ao Contrato de Prestação de 

Serviço Nº 12-2017 FMAS e Primeiro Termo Aditivo a este contrato, igualmente juntados; 



 

 

2 – Declaração fazendo prova que a recorrente, além de ser assistente social nos anos de 2017 

e 2018 na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação da cidade de Goiás, é 

membra do Conselho Municipal de Assistência Social desde 2018 até os dias atuais; 

3 – Declaração, nos termos do item 5.3.6.1.1 do Edital regente, fazendo prova de atuação na 

função de Apoio Administrativo ao Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos da 

Universidade Federal de Goiás, no período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015; 

4 – Declaração fazendo prova de atuação em estágio supervisionado obrigatório no curso de 

Bacharel em Serviço Social da UFG-Regional Cidade de Goiás; 

5 – CTPS fazendo prova de dois registros: um no cargo de secretária da Instituição Obras 

Sociais da Diocese de Goiás e outro no cargo de auxiliar de coordenação na Instituição Lar São José, 

o primeiro no período de 1º/02/1996 a 31/07/1999 e o segundo no período de 1º/07/2000 a 

1º/06/2010. 

Quanto ao documento do item 1, acima relacionado, temos que o mesmo faz prova de 19 

(dezenove) meses de experiência profissional da recorrente na função do cargo pretendido, 

garantindo-lhe uma pontuação de 3,8 (três vírgula oito) pontos. 

Em relação ao documento do item 2 acima, esta Comissão não o considerou para fins de 

pontuar a recorrente, eis que a atuação como conselheira em instância de controle social não tem o 

condão da comprovar experiência profissional, ainda que seja no Conselho de Assistência Social. A 

atuação como conselheiro(a) prescinde de qualquer formação profissional, estando qualquer cidadão 

apto a ser membro do conselho independentemente de sua profissão. 

Acerca do item 3 acima, temos que a função de Apoio Administrativo não se presta a 

comprovar experiência profissional na área da função pretendida pela recorrente. Ressalte-se que o 

cargo em questão é o de assistente social sendo imprescindível fazer prova de atuação enquanto 

assistente social para o fim de ver validado por esta Comissão o período de experiência desejado. 

Assim, a candidata não teve pontuação alguma relativamente a este documento. 

Alusivamente ao item 4 acima, esta Comissão também não pontuou a recorrente, eis que 

estágio é um meio de aprendizado que faz parte da formação do estudante com objetivo de prepara-lo 

para o mercado de trabalho. Não pode ser aceito como experiência, eis que não condiz com exercício 

profissional pleno. Entendimento pacificado e de aplicação cogente nos certames públicos de seleção 

de pessoal. 

Por último, no que se refere ao documento nº 5, acima relacionado, esta Comissão igualmente 

não pontuou a recorrente por conta do mesmo fundamento do item 3 acima. Ademais, o período da 

experiência alusivo aos dois registros na CTPS está fora dos últimos 10 (dez) anos, contados a partir 

da publicação do Edital regente.
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 Salvo os últimos quatro meses do segundo registro indicado na CTPS. 



 

 

4 – CONCLUSÃO: 

 

Ante o apresentado, conhecemos do recurso interposto, porém, somos por seu 

INDEFERIMENTO. 

 

Goiás/GO, 03 de abril de 2019. 

 

 

 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS 

Presidente 

 

 

NEIMY BATISTA DA SILVA 

Membro 

 

 

 

NATANAEL SANTIAGO DAVID 

Membro 

 

 

 

 


