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Recurso Procedente  
 

Inscrição Código Justificativa 

0147001702 202 Procedente. Pontuação corrigida para 14,0. 

 
 
Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0147000061 202 

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 - 202-Guarda Civil 

Municipal. “Certificado de conclusão de curso presencial...” Pontuação mantida. 

0147000522 202 

Apresentou Contrato de trabalho fora da função a que concorre, não atendendo ao 
exigido no Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições 10.2 - Quadro Nível 
Médio - 202-Guarda Civil Municipal. “Experiência comprovada por ano trabalhado na 
função a que concorre”. Pontuação mantida. 

0147000194 202 

Apresentou certificado de curso com carga horária inferior ao mínimo exigido (mínimo de 40h), e 
CTPS sem identificação do candidato, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e 
Reabertura de Inscrições subitem 10.2 Quadro Nível Médio - 202-Guarda Civil Municipal e subitem 
10.7. “10.7. A comprovação da experiência profissional será feita, em fotocópias autenticadas, 
mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e da Previdência Social (CTPS) e/ou de Contrato 
de Trabalho/ Prestação de Serviço ou, ainda, de Declaração firmada por Órgão Gestor de Pessoal, 
desde que apresentem os dados de identificação do candidato...”. Pontuação mantida. 

0147000387 202 

Não apresentou a declaração, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e 
Reabertura de Inscrições subitem 10.2 Quadro Nível Médio - 202-Guarda Civil Municipal e subitem 
10.7 “A comprovação da experiência profissional será feita, em fotocópias autenticadas, mediante a 
apresentação da Carteira de Trabalho e da Previdência Social (CTPS) e/ou de Contrato de 
Trabalho/ Prestação de Serviço ou, ainda, de Declaração firmada por Órgão Gestor de Pessoal, 
desde que apresentem os dados de identificação do candidato, as datas de início e término do 
trabalho e especifiquem a função/atividade desempenhada para que se possa analisar a 
compatibilidade com o cargo ao qual o candidato concorre. Na hipótese de o contrato de trabalho 
registrado na CTPS ainda estar na sua vigência, deverá ser apresentada uma Declaração que 
informe esta condição. A Declaração, sendo no original, dispensa autenticação. 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. As portarias ou ato 
legais de nomeação devem ser em cópia autenticada da publicação oficial. O acervo técnico 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) deverá conter o registro no órgão competente”. 

Pontuação mantida. 

0147000209 202 
Fora de contexto. Recurso para etapa da Avaliação de Melhor Qualificação e Maior Experiência 
Profissional do Guarda Civil Municipal. 

0147000227 202 

Apresentou Certificado e histórico do curso de nível superior na modalidade online, não atendendo 
ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições 10.2 Quadro Nível Médio - 

202-Guarda Civil Municipal. “Certificado de conclusão de curso presencial...” Pontuação 

mantida. 

0147000601 202 

Apresentou curso superior aos últimos 5 anos e apresentou certificado sem carga horária, não 
atendendo ao exigido no o Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições subitem 10.2 - 
Quadro Nível Médio  - 202-Guarda Civil Municipal. Não apresentou a declaração, não atendendo ao 
exigido no Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições subitem 10.2 Quadro Nível 
Médio - 202-Guarda Civil Municipal e subitem 10.7 “A comprovação da experiência profissional será 
feita, em fotocópias autenticadas, mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e da 
Previdência Social (CTPS) e/ou de Contrato de Trabalho/ Prestação de Serviço ou, ainda, de 
Declaração firmada por Órgão Gestor de Pessoal, desde que apresentem os dados de identificação 
do candidato, as datas de início e término do trabalho e especifiquem a função/atividade 
desempenhada para que se possa analisar a compatibilidade com o cargo ao qual o candidato 
concorre. Na hipótese de o contrato de trabalho registrado na CTPS ainda estar na sua vigência, 
deverá ser apresentada uma Declaração que informe esta condição. A Declaração, sendo no 
original, dispensa autenticação. 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. As portarias ou ato legais de nomeação devem ser em cópia autenticada da 
publicação oficial. O acervo técnico (Anotação de Responsabilidade Técnica) deverá conter o 
registro no órgão competente”. Pontuação mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0147000455 202 

Apresentou CTPS sem identificação do candidato, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - 
Retificação e Reabertura de Inscrições subitem 10.2 Quadro Nível Médio - 202-Guarda Civil 
Municipal e subitem 10.7. “10.7. A comprovação da experiência profissional será feita, em 
fotocópias autenticadas, mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e da Previdência Social 
(CTPS) e/ou de Contrato de Trabalho/ Prestação de Serviço ou, ainda, de Declaração firmada por 
Órgão Gestor de Pessoal, desde que apresentem os dados de identificação do candidato...”. 
Pontuação mantida. 

0147000623 202 
Apresentou histórico escolar de curso fora da área na qual concorre e superior aos últimos 5 anos , 
não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições subitem 10.2 
Quadro Nível Médio - 202-Guarda Civil Municipal. Situação mantida. 

0147000653 202 

Apresentou somente o certificado de atualização de bombeiro civil com carga horária inferior ao 
mínimo exigido (mínimo de 40h), não atendendo ao exigido no o Edital 001/2020 - Retificação e 
Reabertura de Inscrições subitem 10.2 - Quadro Nível Médio - 202-Guarda Civil Municipal. Situação 
mantida. 

0147000657 202 

Apresentou Contrato de trabalho fora da função a que concorre, não atendendo ao 
exigido no Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições 10.2 - Quadro Nível 
Médio - 202-Guarda Civil Municipal. “Experiência comprovada por ano trabalhado na 
função a que concorre”. Pontuação mantida. 

0147000913 202 

Os certificados apresentado pelo candidato do Curso de Bombeiro Civil, o de reciclagem e 
Formação Guarda Municipal foram pontuados. 
Apresentou curso fora da área do cargo/função a que concorre. 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 - 202-Guarda Civil Municipal. “Certificado de conclusão de 
curso presencial. O documento do Ministério da Defesa sem autenticação, conforme determina 

no subitem 10.8 “Serão desconsiderados os documentos apresentados em fotocópia que não forem 

autenticados em Cartório, ou por órgão de fé pública…” e com o período inferior, não atendendo 
ao exigido “Experiência comprovada por ano trabalhado na função a que concorre”. Pontuação 

mantida. 

0147000959 202 

Na alínea de certificado de 40 até 80h - candidato apresentou dois certificados de 50h e um 

certificado de 56h, sendo atribuído a pontuação máxima (1,0 ponto); Na alínea de certificado de 
81h até 120h – candidato apresentou um certificado de 120h, sendo atribuído (1,0 ponto); 
Na alínea de certificado acima de 121h – candidato apresentou dois certificados de 170h, 
sendo atribuído a pontuação máxima (3,0). 
Apresentou a CTPS sem identificação do candidato, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - 
Retificação e Reabertura de Inscrições subitem 10.2 Quadro Nível Médio - 202-Guarda Civil 
Municipal e subitem 10.7. “10.7. A comprovação da experiência profissional será feita, em 
fotocópias autenticadas, mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e da Previdência Social 
(CTPS) e/ou de Contrato de Trabalho/ Prestação de Serviço ou, ainda, de Declaração firmada por 
Órgão Gestor de Pessoal, desde que apresentem os dados de identificação do candidato...”. 
Pontuação mantida. 

0147001698 202 

Apresentou curso superior aos últimos 5 anos e Certificados de cursos na modalidade online, não 
atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições 10.2 Quadro 
Nível Médio - 202-Guarda Civil Municipal. “Certificado de conclusão de curso presencial...” 
Pontuação mantida. 

0147001703 202 

Apresentou a CTPS sem identificação do candidato, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - 
Retificação e Reabertura de Inscrições subitem 10.2 Quadro Nível Médio - 202-Guarda Civil 
Municipal e subitem 10.7. “10.7. A comprovação da experiência profissional será feita, em 
fotocópias autenticadas, mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e da Previdência Social 
(CTPS) e/ou de Contrato de Trabalho/ Prestação de Serviço ou, ainda, de Declaração firmada por 
Órgão Gestor de Pessoal, desde que apresentem os dados de identificação do candidato...”. 
Pontuação mantida. 

0147001356 202 

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 13, 14 ou 15 de abril de 2021, ou ser 
postada em um único envelope, Via SEDEX, conforme datas determinadas (13, 14 ou 15 de abril 
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. Não são aceitos nenhum documento posterior a essa data.  
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Recursos Improcedentes 

 
 

Inscrição Código Procedimento 

0147001727 202 

Na alínea de certificado de 40 até 80h - candidato apresentou dois certificados de 40h e um 

certificado de 50h, sendo atribuído a pontuação máxima (1,0 ponto). Apresentou certificado com 

carga horária inferior ao mínimo exigido (mínimo de 40h) e certificado de curso superior aos últimos 
5 anos, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - Retificação e Reabertura de Inscrições 10.2 

Quadro Nível Médio - 202-Guarda Civil Municipal. “nos últimos 5 anos, na área do 
cargo/função a que concorre...” Pontuação mantida. 

0147001761 202 

Apresentou a CTPS sem identificação do candidato, não atendendo ao exigido no Edital 001/2020 - 
Retificação e Reabertura de Inscrições subitem 10.2 Quadro Nível Médio - 202-Guarda Civil 
Municipal e subitem 10.7. “10.7. A comprovação da experiência profissional será feita, em 
fotocópias autenticadas, mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e da Previdência Social 
(CTPS) e/ou de Contrato de Trabalho/ Prestação de Serviço ou, ainda, de Declaração firmada por 
Órgão Gestor de Pessoal, desde que apresentem os dados de identificação do candidato...”. 
Pontuação mantida. 

 


