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RECURSOS 

 

A comissão de seleção e a banca de avaliação, em reunião extraordinária, diante das alegações 

apresentadas pelos(as) candidatos(as) nos recursos impetrados tempestivamente contra o 

resultado da seleção pública de aluno para o curso de especialização na modalidade a distância 

da UFBA - edital nº 02/2017, apresenta a fundamentação dos argumentos que sustentam sua 

decisão: 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal  

RECORRENTE: JORGE KENED SANTOS GOZA   CPF 952.727.985-20 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

motivos que levaram a não classificação  

RESULTADO: 
Indeferido 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Conforme Edital 02/2017 item 3 – DA INSCRIÇÃO  
No Critérios de Pontuação do Curriculum Vitae – numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos o candidato 
não informou tempo de serviço nem no curriculo e nem a carta inviabilizando computar tempo de serviço 

Notas conforme barema  
Carta: 
Adequação ao tema –3 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,66 
Clareza e consistência na exposição de idéias -3 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -0 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,83 

 

 

 

 



 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Jefferson Ferreira Nunes 
CPF 015.308.375-10 
 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicito revisão carta e Curriculum 

RESULTADO: Deferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise comprovada experiência profissional na área do curso o recurso do 
candidato foi acatado 

 

 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: FABIANA DE ARAÚJO MORAIS  CPF. 029.070.445-67 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita reavaliação documentos  

RESULTADO: Deferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da documentação reconsiderou nota, uma vez que a comprovou 2 graduações. 
Recurso acolhido 

 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Leilane Barros Ribeiro  CPF. 019.641.025-88 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita reavaliar documentação  

RESULTADO: 
 
deferido 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão realizou revisão da pontuação referente a participação em congresso e publicação artigo. 
Recurso acolhido 

 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: YANNA KARINE BRITO LIMA  CPF 038.945.855-44 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita revisão documental - item 3 

RESULTADO: Deferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota da candidata e 
a mesma atendeu o item referente a experiência profissional na área do curso. Recurso acolhido 

 

 



 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Jonathan Sousa Netto     CPF 001.704.955-58 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita a revisão da análise do Curriculum Vittae e carta 

RESULTADO: 
Deferido 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise comprovada experiência profissional na área do curso  acolheu recurso 
interposto pelo candidato 

 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Antonio Miranda Silva Júnior     CPF 483.858.165-34 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicito a revisão da análise do Curriculum Vittae, sobretudo quanto ao tema 
“Experiência profissional na área do curso”. 
Solicito, também, a revisão da análise da Carta de Intenção em todos os seus 
aspectos. 

RESULTADO: 
Deferido 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise comprovada experiência profissional na área do curso acolheu  o recurso 
interposto pelo candidato. 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Julio Cezar De Jesus Junior  018572545-70 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Gostaria de saber o motivo pelo qual foi aprovado  

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da carta de intenção manteve a mesma nota uma vez que o candidato não 
apresentou  texto da carta elaborado de acordo com o solicitado no item 3.2, letra d, do Edital.02/2017,  
não alcançando nota (média) para aprovação da seleção referente ao polo Amargosa 

Notas conforme barema  
Carta: 
Adequação ao tema –2 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,55 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,5 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,52 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Cléssio Silva Peixoto   602.542.975-87 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

motivo da não classificação pois tem apresentação em congresso como autor  

RESULTADO: deferido  

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão realizou revisão da pontuação referente a participação em congresso. Recurso acolhido  

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Simone Santos Pires     CPF. 758.493.485-49 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Teve pouco tempo para recolher toda a documentação, só agora consegui receber 
meu diploma e grade da graduação.  

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Candidata não atendeu  Item 3- DA INSCRIÇÃO do Edital 02/2017 não enviou diploma e histórico em 
tempo hábil 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Fernanda Lopes dos Santos CPF: 01841901504 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Saber  motivo  desclassificação 
 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Candidata não assinou a carta deixando de cumprir Item 3- DA INCRIÇÃO do Edital 02/2017  
Carta de Intenção impressa, obedecendo aos seguintes critérios: conter até duas páginas digitadas, fonte 
Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, devidamente datada e assinada pelo candidato. 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: DANIEL ALMEIDA DE JESUS  CPF 015.366.325-11 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita revisão da avaliação da documentação e da carta   

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que o candidato não alcançou nota 
(média) para aprovação da seleção referente ao polo Amargosa 

Notas conforme barema  
Carta: 
Adequação ao tema –2,8 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,22 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,9 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,96 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Tatiane Oliveira Gomes  da Silva CPF 001.656.355-75 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Motivo da não classificação 

RESULTADO: indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da documentação da candidata manteve a mesma nota uma vez que a 
candidata não apresentou  texto da carta elaborado de acordo com o solicitado no item 3.2, letra d, do 
Edital.02/2017,  não alcançando nota (média) para aprovação da seleção referente ao polo Amargosa 

Carta: 
Adequação ao tema –1,6 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,3 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 4 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 2  
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,45 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Israela Margarida de Oliveira pascoal CPF 033,229,835-36 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita notas 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise confirmou que a candidata não apresenta experiência profissional na 
área do curso, não alcançando assim nota (média) para aprovação na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2,9 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,89 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,9 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 0  
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Marcelle Fontes Gonsalves CPF. 822.398.435-00 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Motivo ao consta na lista de aprovados 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota da candidata e 
a mesma não alcançou nota (média) para aprovação da seleção referente ao polo Amrgosa 

Carta: 
Adequação ao tema –2 
Utilização adequada da língua portuguesa – 0,5 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 3  
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,75 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Libian de Almeida Silva   CPF 041.196.175-64 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Motivo da não aprovação 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Candidata não atendeu item 3 – DA INSCRIÇÃO  Não apresentou requerimento registro de diploma   
e) Diploma do Curso de Graduação (FRENTE E VERSO) ou declaração da respectiva colação de grau 
(emitida no ano de 2016) com assinatura do responsável pela Instituição, juntamente com o 
requerimento de registro do diploma 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: 
Bruno Pereira Alves    
 

  CPF. 053.653.125-03 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita estabelecer nota 1,0  no item do barema referente a  experiência profissional  

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota do candidato e 
o mesmo não atendeu o item referente a experiência profissional mínima para aprovação da seleção 
referente ao polo Amargosa 

Carta: 
Adequação ao tema –2,8 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,6 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,9 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 0  
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,65 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: ELEXANDRO JANUÁRIO DA SILVA  Cpf 153.404.038-23 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Motivo da não seleção 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota do candidato e 
o mesmo não atendeu o item referente a experiência profissional mínima para aprovação da seleção 
referente ao polo Amargosa 

Carta: 
Adequação ao tema –2,5 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,8 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,6 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 0  
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 

Media 4,45 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Josias de Jesus dos Santos     CPF 878.426.025-49 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita reavaliação carta de intenção e curriculum 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Conforme Edital 02/2017 item 3 – DA INSCRIÇÃO  
No Critérios de Pontuação do Curriculum Vitae – numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos o candidato 
não informou tempo de serviço nem no curriculo e nem a carta inviabilizando computar tempo de serviço. 
Portanto não atingindo nota mínima para aprovação da seleção referente ao polo Amargosa 

Carta: 
Adequação ao tema –2,5 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,22 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 0  
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 

Media 3,86 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: VÂNIA DA SILVA RAMOS OLIVEIRA.    CPF: 796076595-20 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita informações quanto a desclassificação 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota da candidata e 
a mesma atingiu apenas 2 pontos no item referente a experiência profissional na área do curso, somando-
se a nota da carta a  candidata não alcançou nota (média)  para aprovação da seleção referente ao polo 
Amargosa 

Carta: 
Adequação ao tema –1,6 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 2  
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 

Media 4,3 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Marcos Mendes Melo CPF 021.363.075-33 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita reavaliação 

  

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a documentação do 
candidato e o mesmo não atendeu ao Item tem da Inscrição alínea “j” do Edital 002/2017 

O Candidato deverá possuir os requisitos mínimos exigidos para cada curso, de acordo quadro do 

Anexo III, além da apresentação de uma cópia dos documentos relacionados a seguir:  
– j)  Documento de quitação com o Serviço Militar 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Gilsonilda Correia Bomfim CPF 797.717.185-68 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita pontuação 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a documentação da 
candidata e manteve a não classificação uma vez que a candidata não atendeu alínea  “e” do Item 3 – Da 
Inscrição do Edital 02/2017   
Diploma do Curso de Graduação (FRENTE E VERSO) ou declaração da respectiva colação de grau 
(emitida no ano de 2016) com assinatura do responsável pela Instituição, juntamente com o 
requerimento de registro do diploma; 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: MARCELO GOMES DE SENNA    CPF: 54663008534 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita revisão de notas 

RESULTADO: Indeferido 

 FUNDAMENTAÇÃO: 

 
Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota do candidato 
e o mesmo não alcançou  nota (média) para aprovação da seleção referente ao polo Amargosa 

 

Carta: 
Adequação ao tema –2,9 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,2 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,5 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 2  
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 

Media 5,8 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: LILIAN ALVES MOURA DE JESUS                 CPF 022.142.785-67 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita reavalição  

RESULTADO: Deferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota da candidata e 
a mesma atendeu ao item referente a experiência profissional na área do curso. 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: TATIANE MACEDO DOS SANTOS          CPF. 029.299.565-26 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

A candidata informa que o Histórico Escolar não foi enviado no prazo determinado, 
pois a Instituição a qual estudou não forneceu em tempo hábil, para tanto, segue em 
anexo para apreço. 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota da candidata e 
a mesma não atendeu ao item referente alínea “f” do edital 002/2017 

O Candidato deverá possuir os requisitos mínimos exigidos para cada curso, de acordo quadro do 

Anexo III, além da apresentação de uma cópia dos documentos relacionados a seguir:  

f) Histórico Escolar de Graduação; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Cynthia Monike dos Santos Costa 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Motivo da desclassificação 

RESULTADO indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 
A Comissão após revisão da documentação da candidata manteve a mesma nota uma vez que  a 

mesma não apresentou  texto da carta elaborado de acordo com o solicitado no item 3.2, letra d, do 
Edital.02/2017,  não alcançando nota mínima para aprovação da seleção referente ao polo Amargosa 

 

Carta: 
Adequação ao tema –1 
Utilização adequada da língua portuguesa – 0,5 
Clareza e consistência na exposição de idéias -1 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 2  
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 3,85 

 

 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Victor Santana de Oliveira 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita pontuação 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a documentação do 
candidato e o mesmo não atendeu ao Item tem da Inscrição alínea “j” do Edital 002/2017 

O Candidato deverá possuir os requisitos mínimos exigidos para cada curso, de acordo quadro do 

Anexo III, além da apresentação de uma cópia dos documentos relacionados a seguir:  
– j)  Documento de quitação com o Serviço Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: MARIVALDO DOS SANTOS LOBO    CPF. 003.161.985-10 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Reanalizar documentação 

RESULTADO: Indeferido  

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da carta de intenção manteve a mesma nota uma vez que o candidato não 
apresentou  texto da carta elaborado de acordo com o solicitado no item 3.2, letra d, do Edital.02/2017,  
não alcançando nota (média) para aprovação da seleção referente ao polo Amargosa 

Notas conforme barema  
Carta: 
Adequação ao tema –2 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1 
Clareza e consistência na exposição de idéias -1 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,5 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: 
DANIELE CRISTINA CORREIA DE 
MORAES  

CPF   008.443,115-61 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita revisão da documentação 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da documentação manteve a mesma nota, não alcançando a candidata nota 
(média) para aprovação da seleção referente ao polo Amargosa 

Carta: 
Adequação ao tema –2,6 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,5 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Maria Denilma de Moura CPF  510.126.185-87 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

saber por qual motivo não foi selecionada 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da documentação manteve a mesma nota,  não alcançando a candidata nota 
(media)  para aprovação da seleção referente ao polo Amargosa 

Carta: 
Adequação ao tema –2 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1 
Clareza e consistência na exposição de idéias -1 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,5 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Rones Marcos Oliveira dos Santos CPF  038.977.365-43 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Revisão documental, pontuação 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da documentação manteve a mesma nota, pois Conforme Edital 02/2017 item 3 
– DA INSCRIÇÃO no Critérios de Pontuação do Curriculum Vitae – numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) 
pontos o candidato não informou tempo de serviço nem no curriculo e nem a carta inviabilizando computar 
tempo de serviço. Informa apenas assunção de função publica em 2017. Quanto ao texto da carta não 
atende ao solicitado. Não alcançando o candidato nota (média) para aprovação da seleção referente ao 
polo Amargosa 

Carta: 
Adequação ao tema –2,5 
Utilização adequada da língua portuguesa – 0,8 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -0 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 3,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Chauana Silva Araújo CPF  057.743.465-95 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita Revisão documental 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da documentação manteve a mesma nota,  uma vez que a candidata ao possui 
experiência profissional, não alcançando nota (media) para aprovação da seleção referente ao polo 
Amargosa 

Carta: 
Adequação ao tema –2,5 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,33 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,9 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -0 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,36 

 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: LEONICIA XAVIER DA SILVA CARVALHO  Cpf.583.193.445-49 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

- 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Enviado dia 06/04 às 11h47m 
Conforme retificação nº 4 
6.4. Prazo para recursos: 03/04/17 e 04/04/17 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Uilma dos Santos Ramos  CPF. 797.622.395-04 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

- 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Fora do prazo. Enviado dia 05/04 às 9h50m 
Conforme retificação nº 4 
6.4. Prazo para recursos: 03/04/17 e 04/04/17 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Deise de Souza Santos  053.459.765-38 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

- 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Fora do prazo. Enviado dia 05/04 às 9h57m 
Conforme retificação nº 4 
6.4. Prazo para recursos: 03/04/17 e 04/04/17 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Lívia Rafaela Alves Ferreira    CPF. 047.047.945-02 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

- 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Fora do prazo. Enviado dia 05/04 às 10h05m 
Conforme retificação nº 4 
6.4. Prazo para recursos: 03/04/17 e 04/04/17 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: CAMILA MATOS FERREIRA  CPF 045.279.545-12 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

- 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Fora do prazo. Enviado dia 05/04 às 10h05m 
Conforme retificação nº 4 
6.4. Prazo para recursos: 03/04/17 e 04/04/17 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal  

RECORRENTE: NELSON  REIS DA SILVA NETO CPF. 792.413.875-72 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

REVISÃO DOCUMENTAL  

RESULTADO: Deferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da documentação verificou que o candidato tem 2 graduações. Recurso acolhido 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: 
Fabio Bacelar Sousa 
 

CPF 033.942.175-46 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Motivo da não classificação 
 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da documentação manteve a mesma nota, pois candidato não apresenta 
experiência profissional na área do curso ou afins. Não alcançando assim nota (média)  para aprovação da 
seleção referente ao polo Amargosa 

Carta: 
Adequação ao tema –2 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,3 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -0 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,15 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: UILIANA DE OLIVEIRA FONTES   CPF 010.697.185-99 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Revisão documental 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 
 

Candidata não atendeu  alínea “f” Item 3- DA INSCRIÇÃO do Edital 02/2017 
 Deixou de enviar histórico em tempo hábil 
 
O candidato deverá possuir os requisitos mínimos exigidos para cada curso, de acordo quadro do Anexo 
III, além da apresentação de uma cópia dos documentos relacionados a seguir: 
f)Histórico Escolar de Graduação; 

 

 

CURSO: Especialização Gestão Pública Municipal 

RECORRENTE: Matheus Araújo Cruz 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita Revisão 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 
 

Conforme Anexo I do Edital 02/2017 os pólos para oferta do Curso serão os pólos  de Campo Formoso e 
Amargosa. 
O candidato solicitou na ficha de inscrição polo Jacobina (inexistente para o Curso de Gestão publica 
Municipal) 
Considerando que a comissão não identificou qual pólo. A comissão publica o resultado do recurso  
nos polos de amargosa e campo formoso simultaneamente para conhecimento do candidato 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal  

RECORRENTE: 

NÁDIA SANTOS DOS ANJOS 

COSTA. 
 

CPF. 982.156.715-00 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

REVISÃO DA SELEÇÃO 

RESULTADO: indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota da candidata e 
a mesma não atendeu ao item referente alínea “i” do edital 002/2017 

O Candidato deverá possuir os requisitos mínimos exigidos para cada curso, de acordo quadro do 

Anexo III, além da apresentação de uma cópia dos documentos relacionados a seguir:  

 i) Documento de quitação com a Justiça Eleitoral; 
 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Bruno da Costa Cury CPF 057.602.715-47 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

- 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Fora do prazo. Enviado dia 05/04 às 09h51m 
Conforme retificação nº 4 
6.4. Prazo para recursos: 03/04/17 e 04/04/17 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Iracilde Trindade Moreira     CPF. 593.104.995-91 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Motivo de desclassificação no curso pretendido 
 

RESULTADO:  indeferido  

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota da candidata e 
a mesma não atendeu ao item referente alínea “e” do edital 002/2017,  
O Candidato deverá possuir os requisitos mínimos exigidos para cada curso, de acordo quadro do Anexo 
III, além da apresentação de uma cópia dos documentos relacionados a seguir:  
e) Diploma do Curso de Graduação (FRENTE E VERSO) ou declaração da respectiva colação de grau 
(emitida no ano de 2016) com assinatura do responsável pela Instituição, juntamente com o 
requerimento de registro do diploma; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: 
VERÔNICA MARIA DO DESTÊRRO 
MATIAS 

 
CPF 013.663.025-16 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Motivo de desclassificação  
 

RESULTADO:  indeferido  

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a nota da candidata 
manteve a mesma nota, portanto, a candidata não alcançou nota (média) para aprovação na seleção do 
polo de amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2,5 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,5 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,8 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,9 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Fabiane Aguiar do Nascimento CPF: 950.708.185-20 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Cometi erro de não assinar carta, reenvio via email em anexo 
 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Candidata não assinou  a carta, portanto,  não cumpriu Item 3- DA INCRIÇÃO do Edital 02/2017  
Carta de Intenção impressa, obedecendo aos seguintes critérios: conter até duas páginas digitadas, fonte 
Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, devidamente datada e assinada pelo candidato. 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Uilian Silva Santos CPF: 033.770.805-38 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

 
Solicito pontuação e nota 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise confirmou que o  candidato  apresenta apenas 12 meses de experiência 
profissional na área do curso, não alcançando assim nota (média) para aprovação na seleção do polo de 
Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2,8 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,9 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,9 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 1 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,3 
 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: JOSÉ UELSON DE JESUS CPF 413.070.035-91 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

revisão da minha classificação nesta seleção pela banca julgadora. Pois preenchi 
todos os requisitos exigidos no edital, inclusive na parte preferencial de afinidade com 
a área de conhecimento do curso. 

  

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise manteve a nota atribuída a carta e ao curriculum . Não alcançou  nota  
(média)  para aprovação na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,3 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,15 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: 
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA 
SALES 

CPF: 857.666.615-41 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

 
Solicito acesso as notas atribuídas durante a seleção, bem como a revisão da 
mesma, por entender que atendo aos critérios exigidos no edital nº02/2017.Ressalto 
ainda que possuo diversos artigos científicos apresentados e publicados em anais 
 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise confirmou que o  candidato  apresenta apenas assunção de função 
pública em jan 2017 não pontuando na experiência profissional . Apesar da pontuação pois apresenta 01 
artigo publicado e 01 banner em congresso. Não  alcançou  nota mínima (média)  para aprovação na 
seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2,5 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,3 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -0 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0,5 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0,5 
Media 5,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização Gestão Pública Municipal 

RECORRENTE: Roberta Queli Cruz Cesar da Rosa CPF. 018.265.125-86 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita revisão documental 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 
A Comissão após revisão analise confirmou que a candidata  apesar de informar 2 graduação,  enviou 
apenas Diploma e Histórico do curso de serviço social. Não  alcançou  nota mínima (média)  para 
aprovação na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,2 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,1 

 

 

CURSO: Especialização Gestão Pública Municipal 

RECORRENTE: Renato Baraúna Shevenin  CPF. 835.172.005-49 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita revisão documental 

RESULTADO: Deferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 
A Comissão após revisão analise comprovada experiência profissional na área do curso,  o recurso do 
candidato foi acatado 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Monique Andrade Rocha Couto CPF: 014736.595-31 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicito pontuação geral da carta e do curriculum 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise manteve a nota atribuída a carta e ao curriculum . A candidata não  
alcançou  nota mínima (média)  para aprovação na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2,1 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,6 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,3 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0,5 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0,5 
Media 5,5 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: ANA CLAUDIA PIÑEIRO LIMA CPF 960.108.605-63 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicito revisão da documentação e pontuação obtida 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise manteve a nota atribuída a carta e ao curriculum . A candidata não  
alcançou  nota mínima (média)  para aprovação na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,5 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,25 

 

 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: JONATAS DE JESUS ALMEIDA CPF 021.877.735-31 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicito nova análise da documentação 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise manteve a nota atribuída a carta e ao curriculum . O candidato  
desempenhou atividades profissionais durante pouco mais de 24 meses, sendo atribuída nota 2 a sua 
experiência profissional. Não alcançou  nota mínima (média)  para aprovação na seleção do polo de 
Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –3,2 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,3 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,9 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -2 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Fortunato Silva Neto CPF 041.503.315-29 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicito reavaliação da inscrição 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise manteve a nota atribuída a carta e ao curriculum . Não alcançou  nota  
(média)  para aprovação na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2,6 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,3 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,9 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,9 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: JESSECLEI DE JESUS COSTA CPF 016.474.285-99 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita informação sobre pontuação e recusa da postulação 

  

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em atendimento ao recurso interposto, a comissão avaliadora informa que reavaliou a documentação do 
candidato e o mesmo não atendeu ao Item tem da Inscrição alínea “j” do Edital 002/2017 

O Candidato deverá possuir os requisitos mínimos exigidos para cada curso, de acordo quadro do 

Anexo III, além da apresentação de uma cópia dos documentos relacionados a seguir:  
– j)  Documento de quitação com o Serviço Militar 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: CARLA MIRANDA FAGUNDES CPF 047.324.705-48 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Razões que levou a candidata a não obter êxito no pleito 

  

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise manteve a nota atribuída a carta e ao curriculum . Não alcançou  nota  
(média)  para aprovação na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2,5 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,53 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,9 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,96 

 



 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: DIEGO SANTOS REBELO 
CPF 841.116.165-20 
 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicito revisão documentos 

RESULTADO: Deferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise da experiência profissional na área do curso o recurso do candidato foi 
acatado 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: SUZANA SILVA SANTOS CPF 047.483.975-35 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicito acesso as notas e os critérios de avaliação. 

  

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Conforme Edital 02/2017 item 3 – DA INSCRIÇÃO  
No Critérios de Pontuação do Curriculum Vitae – numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos a candidata 
não informou tempo de serviço nem no curriculo e nem a carta inviabilizando computar tempo de serviço 
A Comissão após revisão analise manteve a nota atribuída a carta e ao curriculum . Não alcançou  nota  
(média)  para aprovação na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -0 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 3,5 

 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Edson Silva de Araújo  CPF   016.490.185-09 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita reanalise da documentação, motivos não classificação 

RESULTADO: Deferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão e verificar apresentação em congresso o recurso do candidato foi acatado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURSO: Especialização Gestão Pública Municipal 

RECORRENTE: Lais Santos Santana 053.707.905-07 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Revisão analise curricular 

RESULTADO:  Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 
Conforme Edital 02/2017 item 3 – DA INSCRIÇÃO  
No Critérios de Pontuação do Curriculum Vitae – numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos o candidato 
registra apenas 12 meses experiência profissional 
A Comissão após revisão analise manteve a nota atribuída. Não alcançou  nota  (média)  para aprovação 
na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2,8 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,5 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,9 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -1 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,1 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: Especialização Gestão Pública Municipal 

RECORRENTE: GLICIO SOUZA DULTRA NETO   CPF. 047.745.295-75 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Reavaliação pois tem interesse no curso 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Conforme Edital 02/2017 item 3 – DA INSCRIÇÃO  
No Critérios de Pontuação do Curriculum Vitae – numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos o candidato 
registra apenas 12 meses experiência profissional 
A Comissão após revisão analise manteve a nota atribuída. Não alcançou  nota  (média)  para aprovação 
na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2,7 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,2 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -1 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,45 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Ilmara Rodrigues Ferreira CPF: 885.872.405-44 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Recurso contra não classificação 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Candidata não assinou a carta, deixando de cumprir com o  Item 3- DA INCRIÇÃO do Edital 02/2017  
Carta de Intenção impressa, obedecendo aos seguintes critérios: conter até duas páginas digitadas, fonte 
Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, devidamente datada e assinada pelo candidato. 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Kenia Carvalho Barbosa CPF: 057.830.695-66 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Considerando que realizei minha inscrição no dia dez de fevereiro do presente 

ano, não pude anexar, aos documentos enviados, 

Solicita nova avaliação e aprovação. 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

FUNDAMENTAÇÃO: 
Conforme Edital 02/2017 item 3 – DA INSCRIÇÃO  
No Critérios de Pontuação do Curriculum Vitae – numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos a candidata 
não tem no curriculum registro  de  experiência profissional 
A Comissão após revisão analise manteve a nota atribuída. Não alcançou  nota  (média)  para aprovação 
na seleção do polo de Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –3 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,45 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2,9 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -0 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,67 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Lauan Francisco Reis Passos  CPF. 026.351.345-96 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

- 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Fora do prazo. Enviado dia 05/04 às 17h350m 
Conforme retificação nº 4 
6.4. Prazo para recursos: 03/04/17 e 04/04/17 

 

 

 

 

 

 



CURSO: Especialização em Gestão Pública Municipal 

RECORRENTE: SANDRA REGINA ALVES SANTOS   CPF. 483.445.835.-00 

ALEGAÇÕES RECURSAIS: Contesta resultado 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Conforme Anexo I do Edital 02/2017 os pólos para oferta do Curso serão os pólos  de Campo Formoso e 
Amargosa. 
A candidata solicitou na ficha de inscrição polo SALVADOR (inexistente para o Curso de Gestão 
publica Municipal) 
Considerando que a comissão não identificou qual pólo. A comissão publica o resultado do recurso 
nos polos de amargosa e campo formoso simultaneamente para conhecimento do candidato 
 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão Pública Municipal 

RECORRENTE: JAQUELINE ALMEIDA SOARES BORGES    CPF: 050.529.285-80 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita reavaliação 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão a documentação da candidata, porém manteve a mesma nota, uma vez que esta 
não atendeu o Item 3 do edital, não comprovando tempo de serviço, não alcançando assim nota (média) 
para aprovação da seleção do Curso de Gestão Pública Municipal  
Carta: 
Adequação ao tema –2,9 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,5 
Clareza e consistência na exposição de idéias -3 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -0 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,7 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão Pública Municipal 

RECORRENTE: Ana Caroline Cerqueira Freitas CPF: 019.345.705-45 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita reavaliação 

RESULTADO: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão a documentação da candidata, porém manteve a mesma nota, não alcançando 
assim nota (média) para aprovação da seleção do Curso de Gestão Pública Municipal  
Carta: 
Adequação ao tema –2,1 
Utilização adequada da língua portuguesa – 1,2 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins -3 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 5,15 



CURSO: Especialização em Gestão  Pública Municipal 

RECORRENTE: Edelzuita de Araújo Santos CPF 243.012.565-04 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicito revisão  

RESULTADO: Deferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão da analise da experiência profissional na área do curso o recurso da candidata 
foi acatado 

 

 

CURSO: Especialização em Gestão Pública Municipal 

RECORRENTE: Marcella Souza Pereira da Cruz CPF 852.594.115.-87 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

Solicita avaliação que foi feita. 

RESULTADO: indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Comissão após revisão analise confirmou que o  candidato  apresenta apenas 24 meses de experiência 
profissional na área do curso, não alcançando assim nota (média) para aprovação na seleção do polo de 
Amargosa 
Carta: 
Adequação ao tema –2,3 
Utilização adequada da língua portuguesa - 1,3 
Clareza e consistência na exposição de idéias -2 
Curriculum: 
Graduação exigida pelo curso – 2 
Experiência profissional na área do curso ou áreas afins - 2 
Publicação de artigo em revistas na área do curso ou áreas afins – 0 
Apresentação de trabalho em congressos na área do curso ou áreas afins.- 0 
Media 4,8 

 

O julgamento da Banca é irrecorrível, salvo em caso de inobservância das normas contidas neste 

Edital e das disposições legais. 

Salvador,  20 de abril de 2017 

 

 

Antônio Sérgio Araújo Fernandes 

Coordenação do Curso 


