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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2017 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 007/2017   
 

A presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2017, no uso de 
suas atribuições e visando o principio da publicidade, nos termos do item 8.1 do Edital nº. 
001/2017 de 03/02/2017. 

Considerando a apreciação dos recursos oferecidos quanto à divulgação da relação 

nominal dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº.001/2017. 

 

 

RESOLVE: 
I - Divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentados pelos candidatos, 

conforme segue abaixo: 

CANDIDATO CARGO FUNDAMENTAÇÃO 
DO RECURSO 

JULGAMENTO DO 
RECURSO 

Maysa de Souza 
Martins 

Professor PII – 
área urbana – 
cadastro reserva 

A candidata interpôs 
recurso solicitando a 
recontagem de pontos 
dos professores 
aprovados. 

Recurso com 
provimento. Após análise 
do pleito do candidato, a 
Banca Examinadora deu 
provimento ao mesmo, 
tendo em vista que em 
virtude do curto período 
para divulgação do Edital 
nº. 006/2017 e da grande 
quantidade de candidatos 
que realizaram o processo 
seletivo, houve algumas 
falhas nas pontuações, 
havendo a necessidade de 
recontagem de ponto de 
todos os candidatos 
inscritos. 

Maria Edinéia 
Almeida Silva 

Auxiliar de 
Serviços de 
Creche – área 
urbana – Cadastro 
Reserva 

A Candidata interpôs 
recurso solicitando as 
notas obtidas. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Edivaldo 
Bungestab 
Nogueira 

Monitor de 
Educação Básica – 
área urbana – 
Cadastro Reserva 

O Candidato interpôs 
recurso solicitando as 
notas obtidas. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Marilene 
Conceição 
Batista 

Professor PII – 
área urbana – 
cadastro reserva 

A Candidata interpôs 
recurso quanto à 
reavaliação da candidata 
Lucineide Maria da Silva. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Milene de 
Oliveira Santos 

Auxiliar de 
Serviços de 

A candidata interpôs 
recurso quando a 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
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Creche – área 
urbana – cadastro 
reserva 

recontagem de pontos e 
verificação das notas 
obtidas. 

resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Lucimar Teixeira 
da Silva 

Monitor de 
educação básica – 
área urbana – 
cadastro reserva 

A candidata interpôs 
recurso, solicitando a 
prova do seletivo. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Leticia 
Aparecida Dias 
de Sá 

Auxiliar de 
Serviços de 
Creche – área 
urbana – cadastro 
reserva 

A candidata interpôs 
recurso solicitando a 
revisão da nota obtida. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Maria Rodrigues 
de Souza 

Auxiliar de 
Serviços Gerais – 
S.A Barracão 
Queimado 

A candidata interpôs 
recurso solicitando a 
revisão da nota obtida. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Claudia Graciela 
Martins 

Auxiliar de 
Serviços de 
Creche – área 
urbana – cadastro 
reserva 

A candidata interpôs 
recurso solicitando uma 
explicação quanto ao 
critério que foi avaliada. 

Recurso sem provimento. 
Os critérios de avaliação do 
cargo em questão estão 
especificados no item 4 – 
dos critérios de avaliação e 
item 4.4.31 - dos títulos 
para análise curricular para 
Auxiliar De Serviços De 
Creche 

Clarice Freire 
Zuffo 

Auxiliar de 
Serviços de 
Creche – área 
urbana – cadastro 
reserva 

A candidata interpôs 
recurso quando a 
recontagem de pontos e 
verificação das notas 
obtidas. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Laudicéia de 
Menezes Borges 

Auxiliar de 
Serviços de 
Creche – área 
urbana – cadastro 
reserva 

A candidata interpôs 
recurso quando a 
recontagem de pontos e 
verificação das notas 
obtidas. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Alessandra 
Evangelista da 
Silva 

Auxiliar de 
Serviços de 
Creche – área 
urbana – cadastro 
reserva 

A candidata interpôs 
recurso quando a 
recontagem de pontos e 
verificação das notas 
obtidas. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Rosangela 
Amélia Teodoro 

Auxiliar de 
Serviços de 
Creche – área 
urbana – cadastro 
reserva 

A candidata interpôs 
recurso quando a 
recontagem de pontos e 
verificação das notas 
obtidas. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Silvan Pereira do 
Carmo 

Monitor de 
Educação Básica – 
área urbana – 

O candidato interpôs 
recurso solicitando a 
prova do seletivo. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua dos Ipês, n° 278 E, Centro – Tel. (65) 3283 1472 – Comodoro/MT 
E-mail: semeccdo@gmail.com - www.comodoro.mt.gov.br 

 

cadastro reserva reprocessado. 
 

Maria de Fátima 
Ornelas 
Menegucci 

Professor 
PII/PIII – 
Educação 
Indígena 

A candidata interpôs 
recurso solicitando 
acesso às notas parciais. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Cecilia Beatriz 
Amarília 

Professor PII – 
área urbana – 
cadastro reserva 

A candidata interpôs 
recurso solicitando a 
recontagem de ponto 
dos professores 
aprovados. 

O presente não será 
respondido, uma vez que o 
resultado divulgado será 
reprocessado. 
 

Lucimar Moraes 
dos Santos 

Monitor de 
Educação Básica – 
área urbana – 
cadastro reserva 

A candidata interpôs 
recurso quanto à 
alteração da localidade 
em que fez, tendo em 
vista que reside na 
Colônia dos Mineiros e 
esqueceu de colocar a 
localidade no ato da 
inscrição. 

Recurso sem provimento. 
Após análise, a Banca 
examinadora não deu 
provimento ao mesmo, pois 
a localidade deve ser 
colocada no ato da 
inscrição, sendo de total 
responsabilidade do 
candidato, conforme as 
orientações do Edital nº. 
001/2017. 

II – Comunicar que não mais será concedido prazo para apresentação de recursos na 

esfera administrativa nos termos do Edital de Abertura nº 001/2017. 

 

                                         Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura Comodoro, Estado de Mato Grosso, 
aos 03 dias do mês de março de 2017. 

 
 

Daiane dos Anjos Araújo 
 Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


