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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA OS INDEFERIMENTOS DAS INSCRIÇÕES NO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR EDITAL 001/2021 

 

CANDIDATO CPF RESPOSTA DO RECURSO 

PATRICIA DAIANE DE JESUS LIMA 

SILVA 

055.650.513-12 INDEFERIDA 

FERNANDO MOREIRA GOMES 041.992.913-42 INDEFERIDA 

LEUDIVAR PEREIRA LIMA 396.520.253-72 INDEFERIDA 

GIRINALDO PEREIRA DE 

CARVALHO 

566.217.603-53 INDEFERIDA 

ANUNCIAÇÃO DE MARIA SOUSA 

LEAL SOARES 

683.175.733-20 INDEFERIDA 
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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

  

ASSUNTO: DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INDEFERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

RECORRENTE: PATRÍCIA DAIANE DE JESUS LIMA SILVA 

CARGO: FROFESSORPOLIVALÊNCIA (SEM INDICAR LOCALIDADE DE 

CONCORRÊNCIA). 

  

1. DA ADMISSIBILIDADE 

  

Nos termos do Edital n. 001/2021, a Comissão do Processo Seletivo passa a 

analisar as razões recursais que deram ensejo ao questionamento da candidata 

acima identificada quanto ao resultado preliminar de deferimento de inscrições 

no certame. 

  

 1.1. DA TEMPESTIVIDADE 

  

Antes de adentrar no mérito das razões recursais, imprescindível a 

verificação da tempestividade recursal. 

 

Verifica-se que o recurso interposto foi protocolado via email em 26 de 

abril de 2021, junto à Secretaria Municipal de Educação. Portanto, verifica-se 

estar o recurso dentro do prazo estipulado, sendo tempestivo. 

  

1.2. DA ADEQUAÇÃO 

  

Além da tempestividade outros requisitos formais foram analisados para 

admissibilidade do recurso interposto, tais como: legitimidade, matéria recorrida 

e clareza na exposição dos fatos. A candidata possui legitimidade recursal. A 

matéria recorrida possui previsão expressa. Os argumentos foram expostos de 

forma clara. Assim, cumpre-nos dizer que o recurso merece ser analisado. 

 

Desta forma passa-se a análise do mérito recursal. 

 

2. DO MÉRITO 
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Síntese da alegação: A Recorrente insurge-se contra o indeferimento de 

inscrição no Teste Seletivo Simplificado de Jardim do Mulato-PI, argumentando 

que a ficha de inscrição do candidato não possuía campo específico para 

preenchimento da localidade em que o candidato pretende concorrer, requer o 

deferimento da inscrição. 

  

Saliente-se que o edital traça expressamente as regras e requisitos a 

serem observados pelos candidatos, sob pena de indeferimento das inscrições.  

 

Conforme previsão do item 2.2. do edital, a inscrição se formalizará com o 

preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO acostada ao edital que fora 

devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios em 13 de abril do 

corrente ano, Vejamos a transcrição: 

 

“2.2 As inscrições serão realizadas de forma online, no período das 

8:00hs do dia 14 de abril de 2021 as 23:59hs do dia 19 de abril de 

2021. Através do email: semecjm21@gmail.com com envio de um 

único arquivo em PDF até o último dia de inscrição, conforme o 

cronograma. mediante o preenchimento do formulário de 

inscrição. Será cobrado uma taxa de inscrição no valor de 50,00 

(cinquenta reais). O assunto do email deverá ser: submissão de 

inscrição e o nome completo do candidato com CPF. As inscrições 

para os Candidatos com Deficiência. Doadores de Sangue e 

Medula óssea, conforme as Leis Estaduais nº 5.268, de 10.12.2002 e 

nª 5.397, de 29.06.2004, bem como as Leis nº 4 .835, de 23.05.1996 e 

nº 5.953. de 17.12.2009, serão realizadas no mesmo endereço e no 

mesmo período, com isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

No alo da inscrição, o candidato devera anexar(...)” 

 

 No mesmo sentindo, o item 2.2, ”e” do edital 001/2021 indica que o 

candidato deverá anexar “Ficha de inscrição, disponível neste edital, 

devidamente preenchida sem rasura”. 

 

Insta salientar que, o item 2.4 do mesmo edital prevê expressamente que 

o preenchimento do Requerimento de inscrição de forma incorreta ou 

INCOMPLETA ensejará a exclusão candidato no teste seletivo simplificado, in 

verbis:  
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“Todas as informações prestadas no Requerimento de Inscrição são 

de inteira responsabilidade do candidato. dispondo a Comissão 

Especial, do direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado 

aquele que preencher o requerimento com dados incorretos e/ou 

incompletos, bem como se constatado, posteriormente, a não 

veracidade das informações prestadas”. 

 

Ademais, a ficha de inscrição acostada ao edital (ANEXO VI), é clara ao 

indicar o campo de preenchimento da ÁREA E LOCALIDADE que o candidato 

deseja concorrer à vaga, vejamos: 

  

                

 

 

Fato é que a Recorrente, no ato da inscrição preencheu apenas a área 

que desejava concorrer, qual seja, Polivalência, não indicando o LOCAL DE 

CONCORRÊNCIA, conforme fls. 10 da documentação enviada pela candidata 

no email da Secretaria Municipal de Educação de Jardim do Mulato-PI, 

portanto, estamos diante de uma inscrição incompleta:  
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Ressalte-se que não é atribuição da Comissão do Teste Seletivo escolher a 

localidade que o candidato irá concorrer, se assim o fizesse, estaria ferindo a 

lisura do certame e afrontando diretamente o princípio da isonomia. 

 

Verifica-se ainda que as disposições do item 3.1.14 do edital, veda o envio 

fracionado ou complementação de documentação após o envio inicial, sendo 

considerado apenas o primeiro envio da documentação pelo candidato, in 

verbis: 

 

“3.1.14 Não serão aceitas e nem consideradas nenhum tipo de 

complementação de Currículo e de documentos avulsos apôs o 

envio da documentação. sendo considerado para fins de análise 

somente um currículo comprovado por candidato, devendo toda a 

documentação do candidato ser enviada em postagem única e 

em caso de o candidato efetuar duas ou mais postagens e/ou de 

envio fracionado será considerada apenas a documentação da 

primeira postagem”. 

 

Portanto, demonstrado a legalidade do indeferimento da inscrição da 

Recorrente no Teste Seletivo Simplificado de Jardim do Mulato/PI. 

 

3. DA DECISÃO 
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Assim entende-se que as razões recursais da Recorrente não podem 

prosperar, haja vista o nítido descumprimento dos itens 2.2  e 2.4 do Edital 

001/2021 do Teste Seletivo de Jardim do Mulato-PI. 

 

Diante do exposto os julgadores conhecem do presente recurso e no 

mérito NEGAM SEU PROVIMENTO. 

 

Nestes termos, é a DECISÃO. 
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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

  

ASSUNTO: DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INDEFERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA GOMES 

CARGO: FROFESSOR LÍNGUA INGLESA (SEM INDICAR LOCALIDADE DE 

CONCORRÊNCIA. 

  

1. DA ADMISSIBILIDADE 

  

Nos termos do Edital n. 001/2021, a Comissão do Processo Seletivo passa a 

analisar as razões recursais que deram ensejo ao questionamento do candidato 

acima identificado quanto ao resultado preliminar de deferimento de inscrições 

no certame. 

  

 1.1. DA TEMPESTIVIDADE 

  

Antes de adentrar no mérito das razões recursais, imprescindível a 

verificação da tempestividade recursal. 

 

Verifica-se que o recurso interposto foi protocolado via email em 26 de 

abril de 2021, junto à Secretaria Municipal de Educação. Portanto, verifica-se 

estar o recurso dentro do prazo estipulado, sendo tempestivo. 

  

1.2. DA ADEQUAÇÃO 

  

Além da tempestividade outros requisitos formais foram analisados para 

admissibilidade do recurso interposto, tais como: legitimidade, matéria recorrida 

e clareza na exposição dos fatos. O candidato possui legitimidade recursal. A 

matéria recorrida possui previsão expressa. Os argumentos foram expostos de 

forma clara. Assim, cumpre-nos dizer que o recurso merece ser analisado. 

 

Desta forma passa-se a análise do mérito recursal. 

 

2. DO MÉRITO 
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Síntese da alegação: O Recorrente insurge-se contra o indeferimento de 

inscrição no Teste Seletivo Simplificado de Jardim do Mulato-PI, argumentando 

que não consta no edital de forma clara e objetiva a localidade e quantidade 

de vagas ofertadas, alega ainda que o Edital não prevê a obrigatoriedade do 

candidato no ato da inscrição indicar o local em que deseja concorrer à vaga.  

 

Saliente-se que o edital traça expressamente as regras e requisitos a 

serem observados pelos candidatos, sob pena de indeferimento das inscrições.  

 

Conforme previsão do item 2.2. do edital, a inscrição é formalizada com 

preenchimento e envio da FICHA DE INSCRIÇÃO acostada ao edital que fora 

devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios em 13 de abril do 

corrente ano, Vejamos a transcrição: 

 

“2.2 As inscrições serão realizadas de forma online, no período das 

8:00hs do dia 14 de abril de 2021 as 23:59hs do dia 19 de abril de 

2021. Através do email: semecjm21@gmail.com com envio de um 

único arquivo em PDF até o último dia de inscrição, conforme o 

cronograma. mediante o preenchimento do formulário de 

inscrição. Será cobrado uma taxa de inscrição no valor de 50,00 

(cinquenta reais). O assunto do email deverá ser: submissão de 

inscrição e o nome completo do candidato com CPF. As inscrições 

para os Candidatos com Deficiência. Doadores de Sangue e 

Medula óssea, conforme as Leis Estaduais nº 5.268, de 10.12.2002 e 

nª 5.397, de 29.06.2004, bem como as Leis nº 4 .835, de 23.05.1996 e 

nº 5.953. de 17.12.2009, serão realizadas no mesmo endereço e no 

mesmo período, com isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

No ato da inscrição, o candidato devera anexar(...)” 

 

 No mesmo sentindo, o item 2.2, ”e” do Edital 001/2021 indica que o 

candidato deverá anexar “Ficha de inscrição, disponível neste edital, 

devidamente preenchida sem rasura”. 

 

Insta salientar que, o item 2.4 do mesmo edital prevê expressamente que 

o preenchimento do Requerimento de inscrição de forma incorreta ou 

INCOMPLETA ensejará a exclusão candidato no teste seletivo simplificado, in 

verbis:  
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“Todas as informações prestadas no Requerimento de Inscrição são 

de inteira responsabilidade do candidato. dispondo a Comissão 

Especial, do direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado 

aquele que preencher o requerimento com dados incorretos e/ou 

incompletos, bem como se constatado, posteriormente, a não 

veracidade das informações prestadas”. 

 

Ademais, a ficha de inscrição acostada ao edital (ANEXO VI), é clara ao 

indicar o campo de preenchimento da ÁREA E LOCALIDADE que o candidato 

deseja concorrer à vaga, vejamos: 

  

                

 

 

Fato é que o Recorrente, no ato da inscrição preencheu apenas a área 

que desejava concorrer, qual seja, Língua Inglesa, não indicando o LOCAL DE 

CONCORRÊNCIA, conforme fls. 42 da documentação enviada por email, 

portanto, estamos diante de uma inscrição incompleta:  
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Ressalte-se que não é atribuição da Comissão do Teste Seletivo escolher a 

localidade que o candidato irá concorrer, se assim o fizesse, estaria ferindo a 

lisura do certame e afrontando diretamente o princípio da isonomia. 

 

Verificou-se ainda que em sede de Recurso, o Recorrente refez a ficha de 

inscrição passando a constar o local de concorrência, no entanto, devem ser 

observadas as disposições do item 3.1.14 do edital que veda o envio fracionado 

ou complementação de documentação após o envio inicial, sendo 

considerado apenas o primeiro envio da documentação pelo candidato, in 

verbis: 

 

“3.1.14 Não serão aceitas e nem consideradas nenhum tipo de 

complementação de Currículo e de documentos avulsos apôs o 

envio da documentação. sendo considerado para fins de análise 

somente um currículo comprovado por candidato, devendo toda a 

documentação do candidato ser enviada em postagem única e 

em caso de o candidato efetuar duas ou mais postagens e/ou de 

envio fracionado será considerada apenas a documentação da 

primeira postagem”. 

 

Imperioso destacar ainda que, os argumentos acerca da suposta 

ausência de clareza e objetividade no edital não merecem acolhida, visto que 

o ANEXO II demonstra de forma cabal e indene de qualquer dúvida a ÁREA, 

LOCALIDADE e as respectivas VAGAS objeto de concorrência do presente 

certame: 
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Portanto, demonstrado a legalidade do indeferimento da inscrição do 

Recorrente no Teste Seletivo Simplificado de Jardim do Mulato/PI. 

 

3. DA DECISÃO 

  

Assim entende-se que as razões recursais do Recorrente não podem 

prosperar, haja vista o não preenchimento dos requisitos contidos no edital, em 

completo afronto aos itens 2.2 e 2.4 do Edital 001/2021 do Teste Seletivo de 

Jardim do Mulato-PI, bem como pela demonstração de clareza e objetividade 

exposta no Anexo II do referido edital. 

 

Diante do exposto os julgadores conhecem do presente recurso e no 

mérito NEGAM SEU PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão de 

indeferimento da inscrição. 

SMJ, essa é a DECISÃO. 
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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

  

ASSUNTO: DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INDEFERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA GOMES 

CARGO: FROFESSOR LÍNGUA INGLESA (SEM INDICAR LOCALIDADE DE 

CONCORRÊNCIA. 

  

1. DA ADMISSIBILIDADE 

  

Nos termos do Edital n. 001/2021, a Comissão do Processo Seletivo passa a 

analisar as razões recursais que deram ensejo ao questionamento do candidato 

acima identificado quanto ao resultado preliminar de deferimento de inscrições 

no certame. 

  

 1.1. DA TEMPESTIVIDADE 

  

Antes de adentrar no mérito das razões recursais, imprescindível a 

verificação da tempestividade recursal. 

 

Verifica-se que o recurso interposto foi protocolado via email em 26 de 

abril de 2021, junto à Secretaria Municipal de Educação. Portanto, verifica-se 

estar o recurso dentro do prazo estipulado, sendo tempestivo. 

  

1.2. DA ADEQUAÇÃO 

  

Além da tempestividade outros requisitos formais foram analisados para 

admissibilidade do recurso interposto, tais como: legitimidade, matéria recorrida 

e clareza na exposição dos fatos. O candidato possui legitimidade recursal. A 

matéria recorrida possui previsão expressa. Os argumentos foram expostos de 

forma clara. Assim, cumpre-nos dizer que o recurso merece ser analisado. 

 

Desta forma passa-se a análise do mérito recursal. 

 

2. DO MÉRITO 

  



                  ESTADO DO PIAUÍ 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO  
                  AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000 

                  CNPJ: 41.522.343/0001-01 
 

 

Síntese da alegação: O Recorrente insurge-se contra o indeferimento de 

inscrição no Teste Seletivo Simplificado de Jardim do Mulato-PI, argumentando 

que não consta no edital de forma clara e objetiva a localidade e quantidade 

de vagas ofertadas, alega ainda que o Edital não prevê a obrigatoriedade do 

candidato no ato da inscrição indicar o local em que deseja concorrer à vaga.  

 

Saliente-se que o edital traça expressamente as regras e requisitos a 

serem observados pelos candidatos, sob pena de indeferimento das inscrições.  

 

Conforme previsão do item 2.2. do edital, a inscrição é formalizada com 

preenchimento e envio da FICHA DE INSCRIÇÃO acostada ao edital que fora 

devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios em 13 de abril do 

corrente ano, Vejamos a transcrição: 

 

“2.2 As inscrições serão realizadas de forma online, no período das 

8:00hs do dia 14 de abril de 2021 as 23:59hs do dia 19 de abril de 

2021. Através do email: semecjm21@gmail.com com envio de um 

único arquivo em PDF até o último dia de inscrição, conforme o 

cronograma. mediante o preenchimento do formulário de 

inscrição. Será cobrado uma taxa de inscrição no valor de 50,00 

(cinquenta reais). O assunto do email deverá ser: submissão de 

inscrição e o nome completo do candidato com CPF. As inscrições 

para os Candidatos com Deficiência. Doadores de Sangue e 

Medula óssea, conforme as Leis Estaduais nº 5.268, de 10.12.2002 e 

nª 5.397, de 29.06.2004, bem como as Leis nº 4 .835, de 23.05.1996 e 

nº 5.953. de 17.12.2009, serão realizadas no mesmo endereço e no 

mesmo período, com isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

No ato da inscrição, o candidato devera anexar(...)” 

 

 No mesmo sentindo, o item 2.2, ”e” do Edital 001/2021 indica que o 

candidato deverá anexar “Ficha de inscrição, disponível neste edital, 

devidamente preenchida sem rasura”. 

 

Insta salientar que, o item 2.4 do mesmo edital prevê expressamente que 

o preenchimento do Requerimento de inscrição de forma incorreta ou 

INCOMPLETA ensejará a exclusão candidato no teste seletivo simplificado, in 

verbis:  
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“Todas as informações prestadas no Requerimento de Inscrição são 

de inteira responsabilidade do candidato. dispondo a Comissão 

Especial, do direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado 

aquele que preencher o requerimento com dados incorretos e/ou 

incompletos, bem como se constatado, posteriormente, a não 

veracidade das informações prestadas”. 

 

Ademais, a ficha de inscrição acostada ao edital (ANEXO VI), é clara ao 

indicar o campo de preenchimento da ÁREA E LOCALIDADE que o candidato 

deseja concorrer à vaga, vejamos: 

  

                

 

 

Fato é que o Recorrente, no ato da inscrição preencheu apenas a área 

que desejava concorrer, qual seja, Língua Inglesa, não indicando o LOCAL DE 

CONCORRÊNCIA, conforme fls. 42 da documentação enviada por email, 

portanto, estamos diante de uma inscrição incompleta:  
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Ressalte-se que não é atribuição da Comissão do Teste Seletivo escolher a 

localidade que o candidato irá concorrer, se assim o fizesse, estaria ferindo a 

lisura do certame e afrontando diretamente o princípio da isonomia. 

 

Verificou-se ainda que em sede de Recurso, o Recorrente refez a ficha de 

inscrição passando a constar o local de concorrência, no entanto, devem ser 

observadas as disposições do item 3.1.14 do edital que veda o envio fracionado 

ou complementação de documentação após o envio inicial, sendo 

considerado apenas o primeiro envio da documentação pelo candidato, in 

verbis: 

 

“3.1.14 Não serão aceitas e nem consideradas nenhum tipo de 

complementação de Currículo e de documentos avulsos apôs o 

envio da documentação. sendo considerado para fins de análise 

somente um currículo comprovado por candidato, devendo toda a 

documentação do candidato ser enviada em postagem única e 

em caso de o candidato efetuar duas ou mais postagens e/ou de 

envio fracionado será considerada apenas a documentação da 

primeira postagem”. 

 

Imperioso destacar ainda que, os argumentos acerca da suposta 

ausência de clareza e objetividade no edital não merecem acolhida, visto que 

o ANEXO II demonstra de forma cabal e indene de qualquer dúvida a ÁREA, 

LOCALIDADE e as respectivas VAGAS objeto de concorrência do presente 

certame: 
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Portanto, demonstrado a legalidade do indeferimento da inscrição do 

Recorrente no Teste Seletivo Simplificado de Jardim do Mulato/PI. 

 

3. DA DECISÃO 

  

Assim entende-se que as razões recursais do Recorrente não podem 

prosperar, haja vista o não preenchimento dos requisitos contidos no edital, em 

completo afronto aos itens 2.2 e 2.4 do Edital 001/2021 do Teste Seletivo de 

Jardim do Mulato-PI, bem como pela demonstração de clareza e objetividade 

exposta no Anexo II do referido edital. 

 

Diante do exposto os julgadores conhecem do presente recurso e no 

mérito NEGAM SEU PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão de 

indeferimento da inscrição. 

SMJ, essa é a DECISÃO. 
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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

  

ASSUNTO: DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INDEFERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

RECORRENTE: LEUDIVAR PEREIRA LIMA 

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE 

  

1. DA ADMISSIBILIDADE 

  

Nos termos do Edital n. 001/2021, a Comissão do Processo Seletivo passa a 

analisar as razões recursais que deram ensejo ao questionamento do candidato 

acima identificado quanto ao resultado preliminar de inscrição no presente 

certame. 

  

 1.1. DA TEMPESTIVIDADE 

  

Antes de adentrar no mérito das razões recursais, imprescindível a 

verificação da tempestividade recursal. 

 

Verifica-se que o recurso interposto foi protocolado via email em 26 de 

abril de 2021, junto à Secretaria Municipal de Educação. Portanto, verifica-se 

estar o recurso dentro do prazo estipulado, sendo tempestivo. 

  

1.2. DA ADEQUAÇÃO 

  

Além da tempestividade outros requisitos formais foram analisados para 

admissibilidade do recurso interposto, tais como: legitimidade, matéria recorrida 

e clareza na exposição dos fatos. O candidato possui legitimidade recursal. A 

matéria recorrida possui previsão expressa. Os argumentos foram expostos de 

forma clara. Assim, cumpre-nos dizer que o recurso merece ser analisado. 

 

Desta forma passa-se a análise do mérito recursal. 

 

2. DO MÉRITO 
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Síntese da alegação: O Recorrente insurge-se contra o indeferimento de 

inscrição no Teste Seletivo Simplificado de Jardim do Mulato-PI, acostando novo 

atestado médico e requerendo a realização de correções que a Comissão do 

Teste Seletivo entender pertinente. 

Saliente-se que o edital n° 001/2021 traça expressamente as regras e 

requisitos específicos para as vagas destinadas aos candidatos portadores de 

deficiência. 

 

Fato é que no ato de inscrição o Recorrente não apresentou Atestado 

Médico em conformidade com os parâmetros estabelecidos no item 2.2, “g” do 

Edital n° 001/2021. 

 

Conforme fls. 07 do arquivo enviado em formato PDF para a formalização 

da inscrição, constatou-se que o ATESTADO MÉDICO apresentado não 

apresentava identificação do paciente, não prevendo o nome do Recorrente e 

não indicando a provável causa da deficiência, assim, descumprindo a regra 

editalícia: 
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Vejamos a transcrição do item 2.2, “g” do Edital 001/2021: 

 

“g) Os candidatos com deficiência, além da documentação 

acima, deverão ainda, fazer acostar a documentação, o laudo 

médico (digitalizado de forma colorida) expedido no prazo máximo 

de 01(um) ano antes do término das inscrições, atestando a 

especificidade, o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente à Classificação Internacional 

de Doenças-CID, bem como a provável causa da deficiência. O 

laudo médico deverá conter o nome e o documento de Identidade 

(RG) e CPF do candidato; e ainda, a assinatura, carimbo, e CRM do 

profissional. que deverá especificar no laudo que o candidato é 

portador de deficiência”. 
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Ademais, deve ser observado as disposições do item 3.1.14 do edital que 

veda o envio fracionado ou complementação de documentação após o envio 

inicial, sendo considerado apenas o primeiro envio da documentação pelo 

candidato, in verbis: 

 

“3.1.14 Não serão aceitas e nem consideradas nenhum tipo de 

complementação de Currículo e de documentos avulsos apôs o 

envio da documentação. sendo considerado para fins de análise 

somente um currículo comprovado por candidato, devendo toda a 

documentação do candidato ser enviada em postagem única e 

em caso de o candidato efetuar duas ou mais postagens e/ou de 

envio fracionado será considerada apenas a documentação da 

primeira postagem”. 

 

Portanto, demonstrado a legalidade do indeferimento da inscrição do 

Recorrente.  

 

3. DA DECISÃO 

  

Assim entende-se que as razões recursais do Recorrente não podem 

prosperar, haja vista o nítido descumprimento do item 2.2, “g” do Edital 

001/2021. 

 

Diante do exposto os julgadores conhecem do presente recurso e no 

mérito NEGAM SEU PROVIMENTO. 

 

Nestes termos, é a DECISÃO. 
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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

  

ASSUNTO: DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INDEFERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

RECORRENTE: GIRINALDO PEREIRA DE CARVALHO 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

  

1. DA ADMISSIBILIDADE 

  

Nos termos do Edital n. 001/2021, a Comissão do Processo Seletivo passa a 

analisar as razões recursais que deram ensejo ao questionamento do candidato 

acima identificado quanto ao resultado preliminar de inscrição no presente 

certame. 

  

 1.1. DA TEMPESTIVIDADE 

  

Antes de adentrar no mérito das razões recursais, imprescindível a 

verificação da tempestividade recursal. 

 

Verifica-se que o recurso interposto foi protocolado via email em 26 de 

abril de 2021, junto à Secretaria Municipal de Educação. Portanto, verifica-se 

estar o recurso dentro do prazo estipulado, sendo tempestivo. 

  

1.2. DA ADEQUAÇÃO 

  

Além da tempestividade outros requisitos formais foram analisados para 

admissibilidade do recurso interposto, tais como: legitimidade, matéria recorrida 

e clareza na exposição dos fatos. O candidato possui legitimidade recursal. A 

matéria recorrida possui previsão expressa. Os argumentos foram expostos de 

forma clara. Assim, cumpre-nos dizer que o recurso merece ser analisado. 

 

Desta forma passa-se a análise do mérito recursal. 

 

2. DO MÉRITO 

  

Síntese da alegação: O Recorrente insurge-se contra o indeferimento de 

inscrição no Teste Seletivo Simplificado de Jardim do Mulato-PI, acostando 
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comprovante de pagamento de inscrição no certame e pedindo deferimento 

da referida inscrição. 

Saliente-se que o edital n° 001/2021 traça expressamente as regras e 

requisitos que devem ser cumpridos no ato de inscrição do candidato. 

 

Fato é que no ato de inscrição o Recorrente não apresentou 

Comprovante de depósito referente ao pagamento da taxa de inscrição no 

Teste Seletivo Simplificado de Jardim do Mulato-PI. 

 

Conforme prevê o item fls. 2.2, “f” do edital 001/2021, o candidato deve 

anexar o comprovante de pagamento de inscrição sob pena de indeferimento, 

in verbis: 

  

“2.2 As inscrições serão realizadas de forma online, no período das 

8:00hs do dia 14 de abril de 2021 as 23:59hs do dia 19 de abril de 

2021 . Através do email: semecjm21@gmail.com com envio de um 

único arquivo em PDF até o último dia de inscrição, conforme o 

cronograma. mediante o preenchimento do formulário de 

inscrição. Será cobrado uma taxa de inscrição no valor de 50,00 

(cinquenta reais). O assunto do email deverá ser: submissão de 

inscrição e o nome completo do candidato com CPF. As inscrições 

para os Candidatos com Deficiência. Doadores de Sangue e 

Medula óssea, conforme as Leis Estaduais nº 5.268, de 10.12.2002 e 

nª 5.397, de 29.06.2004, bem como as Leis nº 4 .835, de 23.05.1996 e 

nº 5.953. de 17.12.2009, serão realizadas no mesmo endereço e no 

mesmo período, com isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

No ato da inscrição, o candidato devera anexar: 

(...) 

f) Comprovante de depósito do valor da taxa de inscrição”. 

 

A regra editalícia é clara, a juntada do comprovante de depósito no ato 

da inscrição não se trata de uma faculdade do candidato, mas sim de um 

dever. Não tendo havido o cumprimento do disposto no item declinado acima, 

não restará outra alternativa, senão o indeferimento da inscrição no presente 

Teste Seletivo.  

 

Ademais, o item 3.1.14 do edital veda expressamente o envio fracionado 

ou complementação de documentação após o envio inicial, sendo 
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considerado apenas o primeiro envio da documentação pelo candidato, in 

verbis: 

 

“3.1.14 Não serão aceitas e nem consideradas nenhum tipo de 

complementação de Currículo e de documentos avulsos apôs o 

envio da documentação. sendo considerado para fins de análise 

somente um currículo comprovado por candidato, devendo toda a 

documentação do candidato ser enviada em postagem única e 

em caso de o candidato efetuar duas ou mais postagens e/ou de 

envio fracionado será considerada apenas a documentação da 

primeira postagem”. 

 

Portanto, demonstrado a legalidade do indeferimento da inscrição do 

Recorrente.  

 

3. DA DECISÃO 

  

Assim entende-se que as razões recursais do Recorrente não podem 

prosperar, haja vista o nítido descumprimento do item 2.2, “f” do Edital 001/2021. 

 

Diante do exposto os julgadores conhecem do presente recurso e no 

mérito NEGAM SEU PROVIMENTO. 

 

Nestes termos, é a DECISÃO. 
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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

  

ASSUNTO: DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INDEFERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO 

ÓRGÃO JULGADOR: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

RECORRENTE: ANUNCIAÇÃO DE MARIA SOUSA LEAL SOARES 

CARGO: PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIAL - MANGABEIRA 

  

1. DA ADMISSIBILIDADE 

  

Nos termos do Edital n. 001/2021, a Comissão do Processo Seletivo passa a 

analisar as razões recursais que deram ensejo ao questionamento da candidata 

acima identificada quanto ao resultado preliminar de inscrição no presente 

certame. 

  

 1.1. DA TEMPESTIVIDADE 

  

Antes de adentrar no mérito das razões recursais, imprescindível a 

verificação da tempestividade recursal. 

 

Verifica-se que o recurso interposto foi protocolado via email em 26 de 

abril de 2021, junto à Secretaria Municipal de Educação. Portanto, verifica-se 

estar o recurso dentro do prazo estipulado, sendo tempestivo. 

  

1.2. DA ADEQUAÇÃO 

  

Além da tempestividade outros requisitos formais foram analisados para 

admissibilidade do recurso interposto, tais como: legitimidade, matéria recorrida 

e clareza na exposição dos fatos. A candidata possui legitimidade recursal. A 

matéria recorrida possui previsão expressa. Os argumentos foram expostos de 

forma clara. Assim, cumpre-nos dizer que o recurso merece ser analisado. 

 

Desta forma passa-se a análise do mérito recursal. 

 

2. DO MÉRITO 
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Síntese da alegação: A Recorrente insurge-se contra o indeferimento de 

inscrição no Teste Seletivo Simplificado de Jardim do Mulato-PI, solicitando 

avaliação da documentação, uma vez que possui curso de Habilitação para o 

Magistério. 

 

Saliente-se que o edital traça expressamente as regras e requisitos 

específicos para as vagas ofertadas no Edital 001/2021. 

 

Fato é que a Recorrente não apresentou juntamente com os certificados 

de cursos seu DIPLOMA de Conclusão de Curso em Licenciatura Plena em 

PEDAGOGIA, ou Certidão informando estar devidamente matriculada a partir 

do 5° período no referido curso, como prevê expressamente o anexo III do 

edital, vejamos: 

 

 

 

 

Ao contrário da regra editalícia, no ato da inscrição para EDUCAÇÃO 

INFANTIL, a Recorrente anexou diploma de Conclusão de Curso de Licenciatura 

Plena em HISTÓRIA. Desta forma, verifica-se que estamos diante de graduação 

diversa daquela exigida no edital. 
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Ademais, o item 2.2 do Edital 001/2021 determina de forma expressa que 

o candidato DEVERÁ no ato da inscrição anexar “Currículo Vitae e cópia dos 

documentos que comprovam a titulação exigida para o cargo/disciplina a que 

concorre”. 

 

Muito embora a Recorrente tenha anexado certificado de Curso de 

Habilitação para o Magistério, a graduação ou matrícula a partir do 5° período 

em Licenciatura Plena em Pedagogia é requisito absoluto a ser preenchido pelo 

candidato. Frise-se que, se o processo seletivo de contratação emergencial 

exige uma formação especifica para tal vaga, isso é requisito e não opção. 

 

3. DA DECISÃO 

  

Assim entende-se que as razões recursais da Recorrente não podem 

prosperar, haja vista o nítido descumprimento do item 2.2 do Edital 001/2021, 

bem como o descumprimento dos requisitos elencados no Anexo III do referido 

edital. 

 

Diante do exposto os julgadores conhecem do presente recurso e no 

mérito NEGAM SEU PROVIMENTO. 

 

Nestes termos, é a DECISÃO. 
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