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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS  

EDITAL N° 01/2022 

 

PARECER Nº 002/2022 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado - COPSS torna público o parecer 

referente ao recurso apresentado sob protocolo n°387/2022 interessado CANDIDATA, 

EDIVÂNIA MARIA DE LIMA.  

 

RECURSO: 

 

“Solicito a equipe do processo seletivo que façam a revisão do meu curriculo, 

pois estou me sentindo prejudicada com a avaliação do meu curriculo. No edital 

pedia certificados de formações continuada, após ter feito a inscrição foi 

publicado outro edital mudando os tipos de certificados. No primeiro edital era 

exigidos cursos de formação continuada, já no segundo edital exigia 

certificados de participação em eventos.” 

 

CONCLUSÃO: 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado - COPSS após análise, constatou 

que na documentação da candidata EDIVÂNIA MARIA DE LIMA, para o cargo de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS – SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO a comprovação dos certificados de formação e capacitação em área 

correlata à função com carga horária de 20h, a seguir: 

 

 Disciplina e indisciplina escolar (Carga horária: 280h – Datado 27/04/2020) 

 Educacação física escolar  - jogos e brincadeiras(Carga horária:  250h – Datado 

27/03/2020) 

 Educação especial – condutas típicas (Carga horária 200h – Datado: 27/03/2020) 

 Curso de Extensão Brincadeira, linguagem e imaginação na infancia (Carga horária: 

120h – Datado: 04/01/2022) 

 Educação Infantil anos iniciais (Carga horária 120h – Datado: Janeiro de 2022) 

 Fundamentos teóricos e metodologicos da educação infantil (Carga horária: 60h – 

Datado 04/02/2020) 

 

Após a análise do recurso, a candidata atingiu a pontuação máxima de 20 pontos, 

no item: Certificado de formação e capacitação em área correlata à função a partir da 

carga horária de 20h, conforme tabela de pontuação no ANEXO II, do Edital. 

Essa pontuação de 20 pontos ja foi publicada no resultado preliminar no dia 

06/02/2022, na aba concursos, no site da Prefeitura de Itajá. 

A comissão analisou na documentação da candidata o registro dos seguintes 
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certificados: 

 

 PEI + Plano de aula na prática (Carga horária 300h – Datado: 31/01/2022 

 Alfabetização no autismo (Carga horária: 300h – Datado: 31/01/2022/0 

 Transtorno e dificuldade de aprendizagem (Carga horária 250h – 31/01/2022) 

 

Em análise a esse recurso, a Comissão do Processo Seletivo Simplificado observou 

que os cursos acima mencionados estão datado com data posterior a publicação do  Edital 

realizado em 28/01/2022, conforme prevê o item abaixo.  

 

6.4.10.9. Com relação a formação acadêmica, cursos de 

formação continuada, participação em seminários, publicação 

de trabalhos e a experiência profissional somente serão 

contabilizados aqueles realizados anteriormente a data da 

publicação deste edital respeitando o tempo de expedição de até 

5 anos anteriores a publicação deste edital. (EDITAL N° 

01/2022 - ITAJÁ/RN, 28 DE JANEIRO DE 2022) 

 

 

A comissão constatou após o recurso,  04 certificados de comprovação  para o 

item certificados de participação em eventos realizados na área objeto da vaga 

pretendida, nos últimos 05 (cinco) anos, conforme segue relação abaixo: 

 

 Jornada Pedagógica 2019 (Carga horária: 20h – Datada: 22/02/2019) 

 2ª Conferência Municipal de Educação (Carga horária: 05h – Datado: 02/08/2018) 

 Palestra: Uma reflexão humanizadora com base nas dez competências da BNCC 

(Carga horária: 04 horas – Datado: 26/06/2018) 

 A nova identidade do professor na contemporaneidade: Ser cientista, artista e tecelão 

de mentes e almas (Carga horária: 04 horas – Datado: 22/10/2018) 

 Formação continuada para implementação do documento curricular do Rio Grande 

do Norte e atualização dos projetos políticos e pedagógicos (Carga horária 32h – 

Datado em 28/02/2020). 

 

Com base nos certificados acima mencioados a candidata atinge a pontuação 

máxima de 25 pontos no item:  Certificados de participação em eventos realizados na 

área objeto da vaga pretendida, nos últimos 05 (cinco) anos. 

Por fim, a Comissão do Processo Seletivo Simplificado – COPSS, DEFERE o 

recurso apresentado sob protocolo n° 394/2022 da candidata EDIVÂNIA MARIA DE 

LIMA. 
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Itajá/RN, 11 de fevereiro de 2022. 

 

 

________________________________________ 

RONISON INOCENCIO NUNES 

LICENCIADO EM QUÍMICA  

CPF: 102.858.594-20  

 

________________________________________ 

DAMIÃO RENE SILVA BEZERRA 

LICENCIADO EM QUÍMICA  

CPF: 102.843.304-26  

 

________________________________________ 

MANOEL DANTAS DAS CHAGAS NETO 

BACHAREL EM ECONOMIA  

CPF: 700.010.794-41  

 

 


