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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2017 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 010/2017   

 
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 

Lucineide Maria 
da Silva 

Professor PII – 
área urbana – 
cadastro reserva 

A candidata interpôs 
recurso solicitando a 
reavaliação da contagem 
de pontos, diante da 
diferença de pontuação e 
classificação entre a 
avaliação e outra. 
Solicitou também, a 
cópia detalhada dos 
critérios avaliados na 
primeira contagem, onde 
foi classificada com nota 
7,50 ficando em 4º lugar 
e após a recontagem 
ficou com nota 5,50 em 
27º lugar. 

Recurso sem provimento. 
Após análise do pleito do 
candidato, a Banca 
Examinadora não lhe deu 
provimento, tendo em vista 
que diante da anulação do 
Edital Complementar nº. 
006/2017, onde foram 
providos recursos 
solicitando a recontagem, 
publicando o Edital nº. 
009/2017 com as notas 
corretas, não havendo 
nenhum outro 
questionamento em relação 
ao mesmo. Quanto aos 
critérios de avaliação, tanto 
na primeira contagem 
quanto na segunda, estão 
descritos no Edital de 
Abertura n°. 001/2017, 
publicado no Mural 
Municipal, Jornal Local, 
Site da Prefeitura e Diário 
Oficial de Contas do 
Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso. 

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 10 dias do mês de março de 2017. 
 

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


