ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 01/2019 – PROJETO
APRENDER MAIS
EDITAL 02/2019 – GS/SEMED, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

PARECER 03 DA COMISSÃO DO PSS 01/2019

Interessado (a): Vera Lucia Carvalho de Oliveira Freitas
Inscrição: 5134998
CPF: 674.887.062-34
Função: Mediador da Aprendizagem
Razões do recurso: (texto do candidato) - Pontuação experiência profissional
Justificativa: (texto do candidato) - Não consta nenhuma pontuação em
experiência profissional.
Pedido: (texto do candidato) - Que seja revisto e calculado.

Análise da Comissão:
Considerando que:
•

2.1.1 A inscrição do candidato exprime a sua ciência e tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento em qualquer de suas fases.

•

Conforme o Edital, item 2.2.19 Para habilitação e pontuação na terceira
fase do PSS (Análise Documental e Curricular) no ato de apresentação
para a entrevista o candidato deverá entregar originais para efeito de
autenticação conforme inciso II do artigo 3º da Lei Federal nº 13.726/2018
e copias das seguintes documentações para análise:
a) Documentação comprobatória de Escolaridade – frente e verso;
b) Documentação que comprove a experiencia profissional na área ou
função que concorre – Frente e verso.

•

Que a candidata acima citada pede correção da pontuação referente a
experiência profissional.

•

Que no ato da entrevista a candidata apresentou comprovação da
experiencia profissional referente ao período de admissão: 09/01/2019
(dados da carteira de trabalho).
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A Comissão decide
A comprovação de experiencia profissional da referida candidata, não
deve ser pontuada, uma vez que o Edital exige comprovação de efetivo exercício
profissional na área ou função que concorre, sendo 2.0 (dois) pontos para cada
ano completo, atingindo o máximo de 10 pontos. E a mesma apresentou data de
admissão: 09/01/2019 (dados da carteira de trabalho), não preenchendo o tempo
mínimo a ser pontuado; 01 ano (ver anexo IV.3), do Edital do PSS 01/2019.

Alessandra de Jesus Carvalho

Cleonice Ramos da Costa

Elson Luis dos Anjos Junior

Fatima Marques de Souza

Lenilda de Araújo Silva

Marcio Matias Lima
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