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Recurso Procedente 
   

Inscrição Código Procedimento 

0194000216 103 

Enviou Diploma de graduação em Pedagogia no período determinado no 
Comunicado 001/2022 e Prorrogação das Inscrições, item 2 Requisitos 
exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade. 
Formação acadêmica exigida: “Graduação: Bacharel em Administração; 
Ciências Contábeis; Pedagogia; OU Graduação: Tecnólogo em Gestão de 
Cooperativas em instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação. Registro no respectivo conselho de classe (se houver).” 
Candidato(a) Habilitado(a). 

 
Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0194000100 100 

Não enviou o Registro no respectivo conselho de classe, não atendendo ao 
exigido no Comunicado nº 001/2022, subitens 2. Requisitos exigidos, com 
apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade - Formação 
acadêmica exigida "Graduação: Bacharel em Administração ou Ciências 
Contábeis, em instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação. Registro no respectivo conselho de classe." e “4.1. 1ª Etapa – 
Avaliação Documental – Comprovação de experiência (de caráter 
eliminatório), visa verificar o atendimento ou não aos pré-requisitos do 
cargo/função, relativos à escolaridade, experiências profissionais 
especificadas no perfil de cada cargo/função e demais exigências, aos 
requisitos do perfil estabelecidos no Item 2.” Situação Mantida. 

0194000116 100 

Não enviou o Registro no respectivo conselho de classe, não atendendo ao 
exigido no Comunicado nº 001/2022, subitens 2. Requisitos exigidos, com 
apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade - Formação 
acadêmica exigida "Graduação: Bacharel em Administração ou Ciências 
Contábeis, em instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação. Registro no respectivo conselho de classe." e “4.1. 1ª Etapa – 
Avaliação Documental – Comprovação de experiência (de caráter 
eliminatório), visa verificar o atendimento ou não aos pré-requisitos do 
cargo/função, relativos à escolaridade, experiências profissionais 
especificadas no perfil de cada cargo/função e demais exigências, aos 
requisitos do perfil estabelecidos no Item 2.” Situação Mantida. 

0194000093 103 

Não enviou o registro no respectivo conselho de classe da graduação exigida 
para este cargo, não atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2022, 
subitens 2. Requisitos exigidos, com apresentação de documentos 
comprobatórios de escolaridade - Formação acadêmica exigida "Graduação: 
Bacharel em Administração; Ciências Contábeis; Pedagogia; OU Graduação: 
Tecnólogo em Gestão de Cooperativas em instituição devidamente 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no respectivo conselho de 
classe (se houver)." e “4.1. 1ª Etapa – Avaliação Documental – 
Comprovação de experiência (de caráter eliminatório), visa verificar o 
atendimento ou não aos pré-requisitos do cargo/função, relativos à 
escolaridade, experiências profissionais especificadas no perfil de cada 
cargo/função e demais exigências, aos requisitos do perfil estabelecidos no 
Item 2.” Situação Mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0194000320 103 

Não enviou o registro no respectivo conselho de classe da graduação exigida 
para este cargo, não atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2022, 
subitens 2. Requisitos exigidos, com apresentação de documentos 
comprobatórios de escolaridade - Formação acadêmica exigida "Graduação: 
Bacharel em Administração; Ciências Contábeis; Pedagogia; OU Graduação: 
Tecnólogo em Gestão de Cooperativas em instituição devidamente 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no respectivo conselho de 
classe (se houver)." e “4.1. 1ª Etapa – Avaliação Documental – 
Comprovação de experiência (de caráter eliminatório), visa verificar o 
atendimento ou não aos pré-requisitos do cargo/função, relativos à 
escolaridade, experiências profissionais especificadas no perfil de cada 
cargo/função e demais exigências, aos requisitos do perfil estabelecidos no 
Item 2.” Situação Mantida. 

0194000026 200 

Não enviou o Termo de uso de imagem (anexo I) e Termo de consentimento 
para tratamento de dados pessoais lei geral de proteção de dados pessoais 
– LGPD (anexo II), não atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2022 
item "3.2. Digitar corretamente os dados cadastrais, informar e-mail de 
domínio Gmail, indicar a formação, descrever a experiência profissional, 
indicando as principais atividades exercidas, fazer a opção do código da vaga 
que deseja concorrer e enviar para o e-mail 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br a documentação referente à 
Avaliação Documental subitem 4.1.5, exigidos em caráter eliminatório, bem 
como, os seguintes anexos: alíneas a) Termo de uso de imagem (anexo I) e 
b) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais lei geral de 
proteção de dados pessoais – LGPD (anexo II)." Não são aceitos documentos 
enviados posterior a data de envio determinado no Comunicado nº 001/2022 
e Prorrogação das Inscrições. Situação Mantida. 

0194000190 200 

Enviou o Termo de uso de imagem (anexo I) e Termo de consentimento para 
tratamento de dados pessoais lei geral de proteção de dados pessoais – 
LGPD (anexo II) sem assinatura de próprio candidato, não atendendo ao 
exigido no Comunicado nº 001/2022 subitem 3.2 alíneas A e B "3.2. Digitar 
corretamente os dados cadastrais, informar e-mail de domínio Gmail, indicar 
a formação, descrever a experiência profissional, indicando as principais 
atividades exercidas, fazer a opção do código da vaga que deseja concorrer 
e enviar para o e-mail documentacao@concepcaoconcursos.com.br a 
documentação referente à Avaliação Documental subitem 4.1.5, exigidos em 
caráter eliminatório, bem como, os seguintes anexos: alíneas a) Termo de uso 
de imagem (anexo I) e b) Termo de consentimento para tratamento de dados 
pessoais lei geral de proteção de dados pessoais – LGPD (anexo II)." 
Situação Mantida. 

   

 


