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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS  

EDITAL N° 01/2022 

 

PARECER Nº 039/2022 

 

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

referente ao recurso apresentado sob protocolo n° 452/2022 interessado, FRANCISCO 

WESLEY DA SILVA ARAÚJO. 

 

RECURSO: 

 

“Que seja feita uma reanálise do meu currículo, pois não foi 

contabilizado todo tempo de experiência, sendo que fui professor 

regente da disciplina de Química na escola estadual João 

Manoel Pessoa pelo programa residência pedagógica, já que no 

edital não consta especificamente que um programa residência 

pedagógica, já que no edital não consta especificamente que um 

programa não se encaixe em tempo de experência, assim como 

também o programa Mais Educação na escola municipal libania 

lopes pessoa, já que fui oficineiro do mesmo. Peço também que 

reanalisem os certificados de apresentação de trabalhos 

científicos já que os mesmos apresentados foram em eventos na 

área do obejto, e consequentemente houve participação em 

eventos. 

Também solicito a reanalise da documentação dos demais 

concorrentes a vaga de professor de ciências. 

Em seguida anexo os nomes dos certificados entregue na banca 

no ato da escrição que compete ao que foi relatado acima: 

(participação de eventos/aprsentação de trabalhos) 

1. Evento de extensão III SEDOC – Seminário de docência e 

contemporaneidade/ I jornada internacional de educação e 

filosofia; 

2. Relato de experiência no II Seminário Institucional dos 

programas PIBID e PRP do IFRN; 

3. Mostra Científica 2019 – ( Trabalho) Programa Residência 

Pedagógica: a experimentação química como recurso 

facilitador no processo de ensino aprendizagem; 

4. III Semana de ciência, tecnologia e extensão do instituto 

federal de educação, ciência e tecnologia do rio grande do norte 

– IFRN; 

5. VI Semana de química: caracterização da água distribuída 

para o consumo humano pelo sistema de abastecimento da 

cidade de Itajá/RN. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

I- Programa de residencia pedagógica (PRP) com carga 

horaria de 440 horas; 

II-  Óficineiro de letramento do programa novo mais educação 
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com carga horária de 15 horas semanais no ano de 2018. 

 

CONCLUSÃO: 

 

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

que o recebimento do recurso candidato FRANCISCO WESLEY DA SILVA 

ARAÚJO, concorrente  para o cargo de PROFESSOR DE CIÊNCIAS – SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO. 

Foi constatado que o candidato já havia protocolado outro recurso com o mesmo 

teor desta solicitação. 

Conforme o Edital nº 01/2022: 

 

“6.5.24. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão 

de recursos.” 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado – COPSS, INDEFERE o recurso 

apresentado sob protocolo n° 452/2022 do candidato FRANCISCO WESLEY DA 

SILVA ARAÚJO.  

 

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  

 

 


