PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE GOIAS
PROCESSO SELETIVO - 1
ORGANIZAÇÃO: ITEC CONSULTORIA

RECURSOS
Recurso do Resultado Preliminar
RECURSO

INSCRIÇÃO

NOME

RESPOSTA

SITUAÇÃO

837

596

DELMA GUEDES DA SILVA

-

DEFERIDO

840

54

DINAH OLIVEIRA DE CARVALHO

Deferido

DEFERIDO

GISELLE MARIA STIVAL

Quanto a experiência Profissional o
documento apresentado não
corresponderoll de documentos exigidos
no item 42 do Edital. Quanto ao
documento apresentado que comprova
a pós graduação está validado.

DEFERIDO PARCIALMENTE

IMPROCEDENTE

839

404

838

395

JORDANNA DE SOUZA FERREIRA

Os documentos apresentados não
correspondem aos solicitados no Edital
do Certame, visto que a declaração de
matricula não corresponde a um
Certificado de Conclusao, sendo que o
mesmo apresenta previsao termino em
2022.Quanto a comprovação de
experiência o documento apresentado
nao correspondo ao roll de documentos
exigidos no item 42 do Edital.

841

76

KEILA APARECIDA GONÇALVES

Deferido

LUZ HELENA MOREIRA DOS SANTOS

Após reanálise dos documentos
apresentados, foi observado que os
comprovantes não correspondem ao rol
exigido no item 42 do edital. Prints de
extratos de contrato não correspondem
ao contrato em espécie. Deste modo,
não foi possível verificar as informações
pertinentes a contratação. Para que
fosse possível a validação da
experiência apresentada era necessário
a apresentação da cópia dos
contratos.Os certicados apresentados
não objeto de análise para esse nível.

INDEFERIDO

DEFERIDO PARCIALMENTE

843

376

846

253

POLIANA AMARO DA SILVA

O documento comprobatório de
experiencia profissional foi deferido,
contando 2 anos de experiencia, porém
o documento referente ao conselho
tutelar não atende os requisitos o item
42 do Edital.

844

431

RAISA PEREIRA SOBREIRA

Deferido

847

133

SANTIAGO RODRIGUES DE MOURA

Após reanálise detida dos documentos
apresentados pelo candidato, foi
observado incompatibilidade entre as
experiências profissionais apresentadas
e o cargo pleiteado, sendo as
experiências comprovadas na área de
segurança pública, especificamente no
seguimento de vgilância penitenciária.
Desta feita, somos pelo indeferimento
do presente recurso por não atender
aos requisitos entabulados no item 42
do Edital do Processo Seletivo.

845

420

SHIRLEIDE COELHO DE SOUZA

Deferido

SILVONE ANSELMO ALVES

Foi checado junto ao suporte técnico e
constatado que não foram realizados os
uploads dos arquivos no sistema, não
podendo ser realizado a posteriore.

842

80

DEFERIDO

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

INDEFERIDO
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