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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS  

EDITAL N° 01/2022 

 

PARECER Nº 018/2022 

 

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

referente ao recurso apresentado sob protocolo n° 414/2022 interessada CANDIDATA, 

KALIECIA PATRICIA DA CUNHA MEDEIROS.  

 

RECURSO: 

 

“Solicito a revisão dos certificados de participação em eventos realizadas na 

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

foram anexados de acordo com as atribuições legais de acordo com edital n° 

01/2022 do processo seletivo simplificado. Salientando que a retificação do 

edital “no anexo II onde se lê: Certificados de participação e formação 

continuada realizados na área objeto da vaga pretendida, nos últimos 05 

(cinco) anos. Leia-se: Certificados de participação em eventos realizados na 

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

 

Foi publicada dia 31 de janeiro 2022, sendo que as inscrições já estavam sendo 

realizada” 

 

CONCLUSÃO: 

 

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

que na documentação da candidata KALIECIA PATRICIA DA CUNHA MEDEIROS, 

concorrente  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: 

 

 Formação na educação infantil – Capacitação (Carga horária: 240h – Datado: 

10/01/2022) 

 Cuidador de alunos com necessidades especiais (Carga horária: 240h – Datado: 

30/11/2021) 

 Educação especial e inclusiva (Carga horária: 240h – Datado: 30/11/2021) 

 Transtornos e dificuldades de aprendizagem (Carga horária: 250h – Datado: 

03/01/2022) 

 Capacitação – Paralisia cerebral e ensino de habilidades básicas (Carga 

horária: 80h – Datado: 03/01/2022) 

 Aprofundamento em dificuldade de aprendizagem na matemática (Carga 

horária: 60h – Datado: 03/01/2022) 
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 Autismo e comorbidades (Carga horária: 50h – Datado: 03/01/2022) 

 Ansiedade e aprendizagem (Carga horária: 40h – Datado: 03/01/2022) 

 

Após a análise do currículo a candidata 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.  

Em consonância com o resultado preliminar divulgado no dia 06 de fevereiro de 2022. 

A comissão constatou a comprovação de 04 certificados de certificados de 

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

(cinco) anos, a seguir: 

 

 Minicurso “Transtorno do Espectro Autista (TEA)” (Carga horária: 180h – 

Datado: 21/10/2021) 

 Minicurso: Gramática Textual & Práticas Discursivas (Datado: 05/02/2020) 

 V Jornada Científica (Carga horária: 30h – Datado: 06/06/2019) 

 V Semana de Educação do Campus de Assú/V SEEDUCA e do I Seminário de 

Formação de Professores do PARFOR (Carga horária: 30h – Datado: 08/11/2018) 

 

Após a análise do recurso a candidata a candidata atingiu a pontuação de 20 

pontos, conforme o quantitativo de certificado acima mencionado, em consonância com 

a publicação do Resultado Preliminar, publicado no dia 06 de fevereiro de 2022. 

Por fim, a Comissão do Processo Seletivo Simplificado – COPSS, INDEFERE 

o recurso apresentado sob protocolo nº 414/2022 do candidato KALIECIA PATRICIA 

DA CUNHA MEDEIROS. 

 

Itajá/RN, 08 de fevereiro de 2022. 
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