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  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2018 

 

EDITAL Nº 007/2018 – JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO 

PROVISÓRIO 

 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 004/2018 da Prefeitura Municipal de 

Brasnorte, nomeada pela Portaria nº 361/2018 de 25 de outubro de 2018, comunica aos interessados 

e para que cumpram os efeitos legais que por meio deste Edital divulga o Resultado do Julgamento 

dos Recursos contra Resultado Provisório do certame, conforme lista abaixo: 

 

Protocolo n°: 003/2018 

Candidato(a): Nerli Aparecida Ribeiro da Silva 

Inscrição nº: 141/2018 

Cargo/Local: Professor Pedagogia - Centro 

Justificativa: Entrega do Anexo VII devidamente preenchido e assinado de acordo com o item 

6.4 do edital. 

Resultado: A candidata regularizou a entrega do Anexo VII devidamente preenchido e 

assinado de acordo com o item 6.4 do edital, sendo o referido recurso DEFERIDO. 

 

Protocolo n°: 004/2018 

Candidato(a): Karoline Rafaela Siminski Seregatti 

Inscrição nº: 138/2018 

Cargo/Local: Professor Pedagogia – EMEB. Maria Cândida de Lima 

Justificativa: Solicitação de revisão da soma da pontuação no gabarito. 

Resultado: Foi revisada a pontuação no gabarito, bem como a somatória dos pontos, estando 

a publicação do resultado correta, sendo o referido recurso INDEFERIDO. 

 

Protocolo n°: 005/2018 

Candidato(a): Tatiane Chagas Passamani Silva 

Inscrição nº: 214 

Cargo/Local: Professor Qualquer Área - Centro 

Justificativa: Entrega do Anexo VII devidamente preenchido e assinado de acordo com o item 

6.4 do edital e o entrega do título autenticado de acordo com o item 6.3 do edital. 

Resultado: A candidata regularizou a entrega do Anexo VII devidamente preenchido e 

assinado de acordo com o item 6.4 do edital e entrega do título autenticado 

conforme 6.3 do edital, sendo o referido recurso DEFERIDO. 

 

Protocolo n°: 006/2018 

Candidato(a): Jackeline Araujo da Silva 

Inscrição nº: 019 

Cargo/Local: Professor Qualquer Área - Centro 

Justificativa: Entrega do título autenticado de acordo com o item 6.3 do edital. 

Resultado: A candidata regularizou a entrega do título autenticado conforme o item 6.3 do 

edital, sendo o referido recurso DEFERIDO. 
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Protocolo n°: 007/2018 

Candidato(a): Cleber Alves de Lima 

Inscrição nº: 128 

Cargo/Local: Professor Pedagogia - Centro 

Justificativa: Entrega do título autenticado de acordo com o item 6.3 do edital. 

Resultado: O candidato regularizou a entrega do título autenticado conforme o item 6.3 do 

edital, sendo o referido recurso DEFERIDO. 

 

Protocolo n°: 008/2018 

Candidato(a): Angela Veridiana Posso 

Inscrição nº: 162 

Cargo/Local: Professor Pedagogia - Centro 

Justificativa: Entrega do “Termo de Veracidade de Informações Prestadas”, com alegação que 

o link e número de autenticidade da cópia do documento entregue são verdadeiras. 

Resultado: A candidata apresentou o documento “Termo de Veracidade de Informações 

Prestadas” não procedendo em seu recurso com a entrega do título autenticado 

conforme o item 6.3 do edital. Cabe ressaltar que o link e número para verificação 

de autenticidade da cópia do documento entregue serve apenas para verificar que 

o candidato cursou na instituição e que a mesma emitiu o documento, não 

atendendo ao disposto no edital nº 004/2018 do Processo Seletivo Simplificado 

item 6.3 - O documento comprobatório do Título deverá ser entregue no momento 

da inscrição do candidato no Processo Seletivo, em cópia legível e autenticada em 

cartório. Não será aceito documento original. Diante do exposto, o referido recurso 

foi  INDEFERIDO. 

 

Protocolo n°: 009/2018 

Candidato(a): José Carlos Alves de Lima 

Inscrição nº: 196 

Cargo/Local: Professor Qualquer Área - Centro 

Justificativa: Entrega do Anexo VII devidamente preenchido e assinado de acordo com o item 

6.4 do edital e o entrega do título autenticado de acordo com o item 6.3 do edital. 

Resultado: O candidato regularizou a entrega do Anexo VII devidamente preenchido e 

assinado de acordo com o item 6.4 do edital e entrega do título autenticado 

conforme 6.3 do edital, sendo o referido recurso DEFERIDO. 

 

Para que surtam os efeitos legais, Publica-se, registra-se e cumpra-se. 

    

Brasnorte – MT, 19 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

Regina Levandoski 

Presidente da Comissão 

Processo Seletivo Simplificado 

N° 004/2018 
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Marli Plein Enzweiler 

Secretária da Comissão 

Processo Seletivo Simplificado 

N° 004/2018 

 

 

 

 

Membros da Comissão Processo Seletivo Simplificado N° 004/2018 

 

 

 

 

 

 

Tadeu Kapron 

 

 

 

 

Célia Barranco Passamani 

 

 

 

 

Fernanda Nery Varaschin Caeron 

 

 

 

 

 

Genival Jesus de Almeida 

 

 


