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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS  

EDITAL N° 01/2022 

 

PARECER Nº 036/2022 

 

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

referente ao recurso apresentado sob protocolo n° 449/2022 interessado, AILDO 

FELIPE PEIXOTO. 

 

RECURSO: 

 

“Solicito a revisão da pontuação dos certificados de cursos, pois 

foi contabilizado somente os pontos de tempo de experiência 

profissional, mas não foram contados os certificados de 

formação e capacitação em área correlata à função e os 

certificados de participação em eventos realizados na vaga 

objeto da área pretendida nos últimos 5 anos, sendo que 

apresentei em anexo os documentos comprobatórios que incluem 

as duas modalidades de cursos.” 

 

CONCLUSÃO: 

 

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

constatou que na documentação do candidato AILDO FELIPE PEIXOTO, concorrente  

para o cargo de VIGIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO – SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO. 

Após a análise da documentação, a Comissão do Processo Seletivo Simplificado – 

COPSS, o candidato apresentou 01 (um) certificado para obtenção de pontuação no item 

“certificado de formação e capacitação em área correlata à função a partir da carga 

horária de 20h”, conforme listagem abaixo: 

 

 Formação de vigilante (Carga horária: 120h - Datado: 20/10/2004) 

 

Conforme prevê o Edital nº 01/2022: 

 

“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.” 

 

Conforme o resultado preliminar divulgado no dia 06 de fevereiro de 2022, o 
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candidato não pontuou no referido item da tabela de pontuação.  

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

recurso apresentado sob protocolo n° 449/2022, do candidato AILDO FELIPE 

PEIXOTO. 

 

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  

 

 

 


