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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS

RESULTADO – RECURSO PROVA DE TÍTULOS

Área: História Geral, da América, do Brasil, do Ceará e da Arte.
PROTOCOLO
82989
82992
83006

CANDIDATO
Rodrigo Alves Ribeiro
José Nilo Bezerra Diniz
Francisco Gerardo Cavalcante

PARECER
Deferido
Deferido

ANÁLISE PELA COMISSÃO DO CONCURSO
Após análise pela banca, o pedido foi deferido e feitas as retificações solicitadas.
Após análise pela banca, o pedido foi deferido e feitas as retificações solicitadas.

Indeferido

Item 6.3.22 Para efeito da Prova de Títulos, os valores a serem atribuídos, no total de até 100
(cem) pontos, serão os seguintes:
g) Cópias, autenticadas em cartório ou por um servidor indicado pela Comissão
Coordenadora, dos documentos que comprovem o exercício do magistério em instituições de
ensino público
ou privado, por ano ou fração superior a 6 (seis) meses, equivalente a 4 (quatro) pontos por
cada ano, até o
limite de 40 (quarenta) pontos, contados a partir da data da graduação;
6.3.16 Não serão computados duplamente, os pontos relativos a títulos que especifiquem
tempo de serviço de magistério concomitante.
De acordo com os itens acima não foi considerado o período apresentado na CTPS referente
ao ano de 2006, em virtude de o candidato ainda não estar graduado.
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Também não foi considerada uma das documentações apresentadas do período 2014 a 2017
por esta ser concomitante a outro período apresentado e que fora computado.
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Francisco Gerardo Cavalcante

Indeferido

Dessa forma, indefere-se o recurso.
A nota do candidato referida no recurso não se refere ao somatório das notas de títulos, tratase, na verdade, da nota total a qual foi calculada de acordo com o item 9 do edital:
9.1. A nota final dos candidatos será obtida pela média ponderada das duas provas,
considerando-se os seguintes pesos:
a) Prova de Desempenho Didático: peso 2 (dois);
b) Prova de Títulos: peso 1 (um).
Dessa forma, indefere-se o recurso.
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