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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS  

EDITAL N° 01/2022 

 

PARECER Nº 012/2022 

 

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

referente ao recurso apresentado sob protocolo n° 399/2022 interessado, MARIA 

TATYANY DA SILVA LUCENA 

 

RECURSO: 

 

“Eu, candidato(a) inscrito(a) no referido Processo Seletivo 

Simplificado, regulamentado pelo Edital nº 001/2022 -, venho 

solicitarrevisão da nálise de documentos, com base na 

vrespectiva documentação. 

 

Concorrendo para o cargo de Professora da Educação Infantil 

(professora P1)peço a revisão da pontuação aos itens 5.3.12, 

5.3.13, 5.3.14 do edital que não foram contabilizadas 

corretamente – no documento preeliminar divulgado – quanto a 

à análise de curriculo. Estes dizem respeito à participação de 

eventos, colegiados e publicações, respectivamente, que 

deveriam contabilizar para a “participação em eventos 

realizados na área objeto da vaga pretendida, no últimos 05 

(cinco) anos”.  

 

Quando a pontuação atual, apresento apenas 15 (quinze) pontos, 

que diz respeito a três (3) certificados de participação. Retifico 

a entrega dos documentos apresentados em anexo para que 

possam rever a devida média.” 

 

CONCLUSÃO: 

 

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

que na documentação da candidata MARIA TATYANY DA SILVA LUCENA, 

concorrente  para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 

INICIAIS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO apresentava as seguintes documentações: 

 

 Curso Online Gratuito de Educação Especial para Concurso Público de Professor do 

Ensino Infantil e Fundamental I (Carga horária: 20h – Datado: 11/04/2021) 

 Estresse e aprendizagem (Carga horária: 40h – Datado: 31/01/2021) 

 Autismo e Comorbidades (Carga horária: 50h – Datado: 28/01/2021) 

 Cuidador de crianças com deficiência (Carga horária: 60h – Datado: 24/12/2019) 

 Capacitação – Paralisia cerebral e ensino de habilidades básicas (Carga horária: 

80h – Datado: 31/01/2021) 
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 Ansiedade e aprendizagem (Carga horária: 40h – Datado: 31/01/2021) 

 Capacitação – Ludodiagóstico (Carga horária: 120h – Datado: 01/02/2020) 

 Aprofundamento teórico e prático – alfabetização na prática (Carga horária: 120h – 

Datado: 01/02/2020) 

 Mediação escolar na prática (Carga horária: 150h – Datado: 01/12/2020) 

 Curso de Libras – Lingua brasileira de sinais – Nível avançado (Carga horária: 180h 

– Datado: 05/12/2019) 

 Curso Intermediário de Libras (Carga horária: 180h – Datado: 12/12/2018) 

 Deficiências múltiplas (Carga horária: 240h – Datado: 19/12/2021) 

 Ludopedagogia e psicomotricidade (Carga horária: 240h – Datado: 28/12/2021) 

 Alfabetização e letramento (Carga horária: 240h – Datado: 29/12/2021) 

 AEE – Atendimento educacional especializado (Carga horária: 240h – Datado: 

07/11/2021) 

 

A comissão constatou na análise de curriculos,  03 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: 

 

 I Simpósio de Educação Infantil – SIMEI (Carga horária: 20h – Datado: 26/07/2019) 

 Jornada Pedagógica 2021 – Freire-ano da Educação Potiguar (Carga horária: 30h 

– Datado: 14/04/2021) 

 I Fórum Virtual da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do 

Norte (UNDIME/RN) (Carga horária: 40h – Datado: 07/10/2020) 

 

Com base nos certificados acima mencioados a candidata atinge a pontuação de 15 

pontos no item:  Certificados de participação em eventos realizados na área objeto da 

vaga pretendida, nos últimos 05 (cinco) anos, em conformidade com o publicado no 

resultado preliminar no dia 06 de fevereiro de 2022. 

Com relação ao recurso, a candidata apresentou, além dos certificados acima 

pontuados, 01 (um) certificado para comprovação de participação em eventos realizados 

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

 

 Iª Jornada Pedagógica Virtual – SEMEC (Carga horária: 10h – Datado: 09/10/2020) 

 

Como o certificado acima consta na cópia do currículo lattes apresentada pela 

candidata no ato da inscrição, a Comissão do Processo Seletivo – COPSS 2022 decide 

por considerar o certificado. 

Com relação a possibilidade de as publicações apresentadas tanto na ficha de 

inscrição, quanto no recurso da candidata, inexiste alguma previsibilidade no Edital neste 

sentido, tendo em vista que não se trata da apresentação dos artigos em eventos. 

A candidata obteve pontuação maxima no item: Certificado de formação e 

capacitação em área correlata à função a partir da carga horária de 20h publicado no 

Resultado Preliminar publicado no último dia 06 de fevereiro de 2022. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 
Palácio Manoel Eugenio Ferreira 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS 
CNPJ: 01.612.395/0001-46 - http://itaja.rn.gov.br/  

 

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

recurso apresentado sob protocolo n° 399/2022 no que diz respeito ao item: Certificados 

de participação em eventos realizados na área objeto da vaga pretendida, nos últimos 05 

(cinco) anos da candidata MARIA TATYANY DA SILVA LUCENA.  

 

 

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  

 

 

 


