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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS  

EDITAL N° 01/2022 

 

PARECER Nº 044/2022 

 

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

referente ao recurso apresentado sob protocolo n° 458/2022 interessado, IZABELA 

SILVA DE SOUZA 

 

RECURSO: 

 

“Não entendi o motivo da minha pontuação ter sido zerada no 

item: certificado de formação e capacitação em area correlata a 

função a partir da carga horária de 20h. Pois apresentei os 

certificados correspondentes ao que foi pedido no item. Outro 

questionamento refere-se ao resultado da análise de curriculo, 

onde as candidatas de n° 1 e 2 da lista estarem na frente, pois 

elas são licenciadas em Química, e apesar de ser áreas afins, só 

prevalece em casos de não ter o candidato da area especifica 

solicitada que no caso é de licenciatura em matemática”. 

 

CONCLUSÃO: 

 

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

que na documentação da candidata IZABELA SILVA DE SOUZA. concorrente  para 

o cargo de PROFESSOR(A) DE MATEMÁTICA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO a 

comprovação dos seguintes certificados: 

 

 Participação do III Encontro Regional de Educação Matemática ( carga horária 20h 

datado de 01 a 03/10/2011); 

 Participação em comissão de organização da V conferencia infantojuvenil pelo meio 

ambiente – 2018 (Carga horária 50h datado de 19 a 23/03/2018); 

 Participação na condição de organizadora da I mostra científica e cultural: 

Despertando para Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente ( carga horária de 100h 

datado de 30/11/2018); 

 Participação em curso de capacitação de disseminadores e multiplicadores do 

porgrama nacional de educação física – PNEF (carga horária 20h datado de 20 a 

24/04/2009); 

 Participação da I semana de educação – SED realizado pela UERN (carga horária 

de 20h datado de 06 a 09/12/2010); 

 Participação como ouvinte no III Encontro Institucional do PIBID/UFERSA (carga 

horária de 20h datada de 07 a 08 de julho de 2013); 

 Participação da semana Paulo Freire e das atividades complementares (carga 
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horária de 20h datado de 01 a 08/08/2017); 

 Curso de Disseminadores de Educação Física (carga horária 160h datado de 

08/09/2009 a 30/01/2010). 

 

  Sendo que destes, apenas 03 (três) estão aptos a pontuar, de acordo com as 

normativas do 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.” 

 

A comissão pontuou como certificados de participação em eventos realizados na 

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

 

 Participação em comissão de organização da V conferencia infantojuvenil pelo meio 

ambiente – 2018 (Carga horária 50h datado de 19 a 23/03/2018); 

 Participação da semana Paulo Freire e das atividades complementares (carga 

horária de 20h datado de 01 a 08/08/2017); 

 Participação na condição de organizadora da I mostra científica e cultural: 

Despertando para Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente ( carga horária de 100h 

datado de 30/11/2018); 

 

Considerando os pontos anteriormente elencados, a candidata atinge a pontuação 

de 15 pontos no referido item da tabela de pontuação, consoante com o resultado 

preliminar divulgado no dia 06/02/2022. 

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

recurso apresentado sob protocolo n° 458/2022 no que diz respeito ao iten: comprovação 

Tempo de experiência profissional apresentado por IZABELA SILVA DE SOUZA. 

 

Itajá/RN, 11 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

________________________________________ 

RONISON INOCENCIO NUNES 

LICENCIADO EM QUÍMICA  

CPF: 102.858.594-20  

 

________________________________________ 

DAMIÃO RENE SILVA BEZERRA 
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LICENCIADO EM QUÍMICA  

CPF: 102.843.304-26  

 

________________________________________ 

MANOEL DANTAS DAS CHAGAS NETO 

BACHAREL EM ECONOMIA  

CPF: 700.010.794-41  

 

 

 


