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Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Justificativa 

0147000460 106 Procedente. Pontuação corrigida para 7,0. 

0147000838 107 Procedente. Pontuação corrigida para 6,0. 

 
 
Recursos Procedentes em parte 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0147000058 101 

Documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional, enviada via SEDEX ou protocolada na Prefeitura 
no período determinado. 
 

Apresentou Certificado de defesa de Dissertação e o mesmo fala que esta 
declaração não vale como outorga de grau de Mestrado. Apresentou 
Acervo Técnico com período trabalhado concomitante, não atendendo ao 
exigido no Edital 01/2020 subitem 10.2 Quadro Nível Superior. 
“Experiência comprovada por ano trabalhado na função a que concorre.” 

Pontuação atribuída 
de 10,5  

0147000740 101 

Documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional, enviada via SEDEX ou protocolada na Prefeitura 
no período determinado. 
 

Apresentou declaração de Mestrando onde encontra-se em curso, não 
atendendo ao exigido no Edital 01/2020 subitem 10.2 Quadro Nível 
Superior. 

Pontuação atribuída 
de 12,5 

0147000134 104 
Documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional, enviada via SEDEX ou protocolada na Prefeitura 
no período determinado. 

Pontuação atribuída 
de 2,5 

0147000405 104 

Documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional, enviada via SEDEX ou protocolada na Prefeitura 
no período determinado. 
 

Apresentou contrato de estágio, não atendendo ao exigido no Edital 
01/2020 subitem 10.2 Quadro Nível Superior. 

Pontuação atribuída 
de 7,5 

0147000451 104 
Documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional, enviada via SEDEX ou protocolada na Prefeitura 
no período determinado. 

Pontuação atribuída 
de 7,5 

0147000948 104 

Documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional, enviada via SEDEX ou protocolada na Prefeitura 
no período determinado. 
 

Apresentou contrato de estágio, não atendendo ao exigido no Edital 
01/2020 subitem 10.2 Quadro Nível Superior. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0147001757 104 
Documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional, enviada via SEDEX ou protocolada na Prefeitura 
no período determinado. 

Pontuação atribuída 
de 4,5 

0147000235 104 

Documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional, enviada via SEDEX ou protocolada na Prefeitura 
no período determinado. 
 

Apresentou certificado de Cursos de aperfeiçoamento, não atendendo ao 
exigido no Edital 01/2020 subitem 10.2 - Quadro Nível Superior 

Pontuação atribuída 
de 4,5 

0147001084 104 

Documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional, enviada via SEDEX ou protocolada na Prefeitura 
no período determinado. 
 

Apresentou declarações concomitantes, não atendendo ao exigido no 
Edital 01/2020 subitem 10.2 - Quadro Nível Superior “Experiência 
comprovada por ano trabalhado na função a que concorre.” 

Pontuação atribuída 
de 2,0 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0147001713 101 

Conforme Convocação para Avaliação da Melhor Qualificação e Maior Experiência Profissional, 
publicado em 16/03/21 "A  documentação  comprobatória  para  julgamento  da  avaliação  de  
melhor  qualificação  e maior  experiência  profissional  deverá  ser  entregue  em  um  único  
envelope,  no  Setor  de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pojuca, na praça Almirante 
Vasconcelos, térreo, Centro -Pojuca/BA, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 16:30h, nos 
dias 17, 18ou 19de março  de  2021, ou  ser  postada  em  um  único  envelope,  Via  SEDEX,  
conforme  datas determinadas(17,  18ou 19de  março  de  2021)para:  CONCEPÇÃO  
CONSULTORIA TÉCNICA  ESPECIALIZADA,  Endereço:  Avenida  Professor  Magalhães  Neto,  
1.856  Ed.  TK Tower, salas 617/618, Pituba, CEP 41810-012 Salvador/BA." Situação mantida. 

0147001598 101 

Documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior Experiência Profissional, 
enviada via SEDEX ou protocolada na Prefeitura no período determinado. 
 

Apresentou contrato de estágio, contrato de trabalho inferior ao mínimo exigido e declaração de 
membro voluntário de projeto de pesquisa, não atendendo ao exigido no Edital 01/2020 subitem 
10.2 Quadro Nível Superior. Pontuação mantida. 

0147000362 103 
Apresentou experiências anteriores a data de colação de grau, não atendendo ao exigido no Edital 
01/2020 subitem 10.2 Quadro Nível Superior. Pontuação mantida. 

0147000270 104 

A documentação referente a Avaliação de Melhor Qualificação e Maior Experiência Profissional, 
está publicada desde a publicação do Concurso Público Edital 001/2020 em 18/03/2020 e 
Retificação e Reabertura de Inscrições, em 01/12/2020. 
 

Conforme Convocação para Avaliação da Melhor Qualificação e Maior Experiência Profissional, 
publicado em 16/03/21 "A  documentação  comprobatória  para  julgamento  da  avaliação  de  
melhor  qualificação  e maior  experiência  profissional  deverá  ser  entregue  em  um  único  
envelope,  no  Setor  de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pojuca, na praça Almirante 
Vasconcelos, térreo, Centro -Pojuca/BA, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 16:30h, nos 
dias 17, 18ou 19de março  de  2021, ou  ser  postada  em  um  único  envelope,  Via  SEDEX,  
conforme  datas determinadas(17,  18ou 19de  março  de  2021)para:  CONCEPÇÃO  
CONSULTORIA TÉCNICA  ESPECIALIZADA,  Endereço:  Avenida  Professor  Magalhães  Neto,  
1.856  Ed.  TK Tower, salas 617/618, Pituba, CEP 41810-012 Salvador/BA." Situação mantida. 

0147000594 104 

Apresentou experiência anterior a data de colação de grau, e experiência concomitante não 
atendendo ao exigido no Edital 01/2020 subitem 10.2 Quadro Nível Superior.  Apresentou 
declaração de estágio, conforme Jurisprudência pacificada em tribunais superiores, o estágio é 
conceituado pelo artigo 1º da Lei nº 11.788 /08 como 'ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos'. Ou seja, o estágio, monitoria ou programa de bolsas não tem natureza de atividade 
profissional, mas de atividade educativa. A experiência adquirida pelo candidato não pode ser 
caracterizada como atividade profissional, mas como atos de formação. Pontuação mantida. 

0147001459 105 
Experiência apresentada e de estágio não atendem ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e 
Reabertura de Inscrições subitem 10.2 – Quadro Nível Superior. Pontuação mantida. 

0147001442 105 

Apresentou experiência através de Diário Oficial do Município e experiência concomitante, não 
atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições subitens 10.2 - 
Quadro Nível Superior “Experiência comprovada por ano trabalhado na função a que concorre.”  e 
10.7 " ... Todos os documentos devem conter data de início e término da atividade, especificar a 
função/atividade desempenhada pelo candidato, constar a identificação do candidato, estar em 
papel timbrado; devidamente assinado e com o carimbo respectivo e não apresentar rasuras." ... 

Pontuação mantida. 

0147001011 105 

Apresentou Diploma de pós-graduação sem autenticidade, não atendendo ao exigido ao exigido no 
Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições subitem “10.8. Serão desconsiderados os 
documentos apresentados em fotocópia que não forem autenticados em Cartório, ou por órgão de 
fé pública, assim como aqueles que não atenderem às exigências deste Edital, não preencherem 
devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação.” Pontuação mantida. 

0147000779 105 

Apresentou documentações sem autenticidade, não atendendo ao exigido ao exigido no Edital 
001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições subitem “10.8. Serão desconsiderados os 
documentos apresentados em fotocópia que não forem autenticados em Cartório, ou por órgão de 
fé pública, assim como aqueles que não atenderem às exigências deste Edital, não preencherem 
devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação.” Pontuação mantida. 

0147000261 106 

Apresentou CTPS sem autenticidade e contrato de estágio, não atendendo ao exigido no Edital 
001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições subitens 10.2 Quadro Nível Superior e “10.8. 
Serão desconsiderados os documentos apresentados em fotocópia que não forem autenticados em 
Cartório, ou por órgão de fé pública, assim como aqueles que não atenderem às exigências deste 
Edital, não preencherem devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação.” Pontuação 
mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0147000239 203 

Apresentou documentações sem autenticidade não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - 
Retificação e Reabertura de Inscrições subitem “10.8. Serão desconsiderados os documentos 
apresentados em fotocópia que não forem autenticados em Cartório, ou por órgão de fé pública, 
assim como aqueles que não atenderem às exigências deste Edital, não preencherem devidamente 
os requisitos exigidos para sua comprovação.” Pontuação mantida. 

0147001658 203 
Apresentou certificado de curso com período superior a 05 anos, e CTPS sem identificação do 
candidato, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições 
subitens 10.2 Quadro Nível Médio e 10.7. Pontuação mantida. 

0147000804 203 

Apresentou curso na modalidade online, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação 

e Reabertura de Inscrições 10.2 - Quadro Nível Médio “Certificado de conclusão de curso 
presencial...” Pontuação mantida. 

0147000218 203 

Apresentou Contrato de trabalho com tempo de serviço inferior ao mínimo exigido  e certificado de 
cursos nas modalidades online, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e 

Reabertura de Inscrições 10.2 - Quadro Nível Médio “ Certificado de conclusão de curso 
presencial...” Pontuação mantida. 

0147001387 203 

Apresentou cursos com carga horária inferior ao mínimo exigido e sem autenticidade, não 
atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições subitens 10.2 - 
Quadro Nível Médio e “10.8. Serão desconsiderados os documentos apresentados em fotocópia 
que não forem autenticados em Cartório, ou por órgão de fé pública, assim como aqueles que não 
atenderem às exigências deste Edital, não preencherem devidamente os requisitos exigidos para 
sua comprovação.” Pontuação mantida. 

0147001456 203 

Apresentou certificado de curso na modalidade online, e apresentou certificado de cursos  
com período superior a 05 anos, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - 
Retificação e Reabertura de Inscrições subitem 10.2 Quadro Nível Médio “ Certificado de 
conclusão de curso presencial...” Pontuação mantida. 

0147001038 203 

Apresentou Certificados de cursos na modalidade online, não atendendo ao exigido no Edital 

001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições 10.2 - Quadro Nível Médio “ Certificado de 
conclusão de curso presencial...” Pontuação mantida. 

0147000889 204 

Apresentou documentações sem autenticidade não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - 
Retificação e Reabertura de Inscrições subitem “10.8. Serão desconsiderados os documentos 
apresentados em fotocópia que não forem autenticados em Cartório, ou por órgão de fé pública, 
assim como aqueles que não atenderem às exigências deste Edital, não preencherem devidamente 
os requisitos exigidos para sua comprovação.” Pontuação mantida. 

 


