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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS  

EDITAL N° 01/2022 

 

PARECER Nº 027/2022 

 

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

referente ao recurso apresentado sob protocolo n° 423/2022 interessado, FRANCISCA 

ALDENIRA LOPES. 

 

RECURSO: 

 

“Venho por meio deste, solicitar revisão curricular do processo 

Seletivo do edital 001/2022 na qual me escreve pleiteando um 

cargo de professor de Educação Infantil e Anos Iniciais. Minha 

inscrição foi realizada no dia 31/01/2022 no período da manha 

na escola municipal Libânia Lopes pessoa, entreguei minha 

documentação completa e em dias vias, conforme o edital e 

exigências para concorrer ao cargo supracitado. 

 

Porém, nesse mesmo dia, houve uma alteração significativa no 

edital do processo seletivo (1 TERMO DE ALTERAÇÃO DE 

DITAL – 01 – 2022). Essa alteração me prejudicou 

significativamente, pois abriu uma vantagem de mim, para quem 

ainda não havia realizado na área objeto da vaga pretendida nos 

últimos 05 anos, e ainda, a possibilidade de incluir mais um 

certificado de pós-graduação na área pretendida. 

 

Vale salientar, que o meu currículo foi atualizado e a minha 

documentação foi preparada para atender, dentro das minhas 

possibilidades, o que se era pedido no edital 001/2022 publicado 

em 28/01/2022. 

 

Portanto, venho através deste, solicitar revisão curricular e 

correção de minha inscrição no processo seletivo.” 

 

CONCLUSÃO: 

 

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

que na documentação da candidata FRANCISCA ALDENIRA LOPES, concorrente  

para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS – 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

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

para o item certificados de formação e capacitação em área correlata à função com carga 

horária de 20h, constante no ANEXO II, do Edital nº 01/2022. 

Com relação ao item certificados de participação em eventos realizados na área 
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objeto da vaga pretendida, nosúltimos 05 (cinco) anos, a candidata relata em recurso, 

suposto prejuízo após a retificação do Edital nº 01/2022, publicada em 31 de janeiro de 

2022, posterior a entrega da documentação por parte da candidata aos recepcionistas do 

Processo Seletivo Simplificado – PSS. 

E assim sendo, a candidata apresenta em anexo a este recurso os seguintes 

certificados: 

 

 Congresso on-line Estudo sobre a BNCC na educação infantil e ensino fundamental 

anos iniciais (Carga horária: 80h – Datado: 15/04/2021) 

 Seminário on-line Alfabetização e levantamento (Carga horário: 60h – Datado: 

01/2022) 

 Seminário autoinstrucional Planejamento e estratégia para gestão escolar na 

educação infantil (Carga horária: 20h – Datado: 07/01/2022) 

 Seminário de capacitação em Formação para profissionais da educação infantil 

(Carga horária: 22h – Datado: 18/01/2022) 

 A educação pós-pandemia (Carga horária: 20h – Datado: 08/06/2021) 

 

Com base nos certificados acima mencionados 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, de acordo com a tabela de 

pontuação constante no ANEXO II. 

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

recurso apresentado sob protocolo n° 423/2022 da candidata FRANCISCA 

ALDENIRA LOPES. 

 

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  

 


