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Recurso 001 – Candidato (a) de Inscrição nº 769281 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer a convocação dos demais candidatos 

aos cargos de professores para envio dos títulos, alegando que apenas um candidato ao cargo de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA encaminhou a documentação, porém de acordo com o 

edital, no item 8.2. “A Prova de Títulos (PT) será de caráter exclusivamente classificatório para 

todos os candidatos aprovados na prova objetiva...”, ou seja, esta etapa não é eliminatória e foi 

aplicada apenas com os candidatos aprovados, conforme convocação publicada. O item 7.1.1. do 

edital nos diz o seguinte: “Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final 

igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos na Prova Objetiva.” 

 

Recurso 002 – Candidato (a) de Inscrição nº 771546 e 771547 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. O(a) candidato(a) apresentou Diploma de Pós-

graduação(autenticado), conforme estabelece o edital, portanto a sua nota da prova de títulos será de 

1,00 pontos. 

 

Recurso 003 – Candidato (a) de Inscrição nº 779289 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) informa que enviou os títulos e requer 

a pontuação nesta prova, porém, o(a) mesmo(a) encaminhou os documentos em cópias simples, as 

quais estão em desacordo com a alínea “b” do item 8.1.2 do edital que menciona que os títulos 

deverão ser cópias autenticadas em cartório ou o mesmo deve apresentar código para verificação de 

autentiticidade, para ser computado. 

 

Recurso 004 – Candidato (a) de Inscrição nº 776550 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) informa que enviou os títulos e requer 

a pontuação nesta prova, porém, o(a) mesmo(a) encaminhou os documentos em cópias simples, as 

quais estão em desacordo com a alínea “b” do item 8.1.2 do edital que menciona que os títulos 

deverão ser cópias autenticadas em cartório ou o mesmo deve apresentar código para verificação de 

autentiticidade, para ser computado. 

 

Recurso 005 – Candidato (a) de Inscrição nº 769289 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) informa que enviou os títulos e requer 

a pontuação nesta prova, porém, o(a) mesmo(a) encaminhou os documentos em cópias simples, as 

quais estão em desacordo com a alínea “b” do item 8.1.2 do edital que menciona que os títulos 

deverão ser cópias autenticadas em cartório ou o mesmo deve apresentar código para verificação de 

autenticidade, para ser computado. Quanto à autenticação dos documentos, pode ser realizada em 

qualquer cartório e por qualquer pessoa, desde que possua o documento original. 

 

Recurso 006 – Candidato (a) de Inscrição nº 772611 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) informa que enviou os títulos e requer 

a pontuação nesta prova, porém, o(a) mesmo(a) encaminhou os documentos em cópias simples, as 

quais estão em desacordo com a alínea “b” do item 8.1.2 do edital que menciona que os títulos 

deverão ser cópias autenticadas em cartório ou o mesmo deve apresentar código para verificação de 

autenticidade, para ser computado. Quanto à autenticação dos documentos, pode ser realizada em 

qualquer cartório e por qualquer pessoa, desde que possua o documento original. 
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Recurso 007 – Candidato (a) de Inscrição nº 771545 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a pontuação na prova de títulos, 

porém, o(a) mesmo(a) encaminhou os documentos em cópias simples, as quais estão em desacordo 

com a alínea “b” do item 8.1.2 do edital que menciona que os títulos deverão ser cópias 

autenticadas em cartório ou o mesmo deve apresentar código para verificação de autenticidade, para 

ser computado. A cópia do diploma apresentado pelo(a) candidato(a) não possui código para 

verificação de autenticidade. 

 

Recurso 008 – Candidato (a) de Inscrição nº 774644 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a pontuação na prova de títulos, 

porém, o(a) mesmo(a) encaminhou os documentos em cópias simples, as quais estão em desacordo 

com a alínea “b” do item 8.1.2 do edital que menciona que os títulos deverão ser cópias 

autenticadas em cartório ou o mesmo deve apresentar código para verificação de autenticidade, para 

ser computado. Candidato(a) autenticou apenas o anexo III que fora preenchido. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Curitibanos, 18 de janeiro de 2017. 

 

 

 


