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Recurso Procedente 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0166000021 

100 
AN01 - 
Analista 
Técnico I 

Candidato apresentou CTPS Digital com função e 
experiências que atendem ao exigido no Comunicado nº 

01/2021 Quadro - Avaliação Curricular e Documental. 

Pontuação 
atribuída de 6,0 

 
 

Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0166000009 

100 AN01 - Analista 
Técnico I 

Conforme Comunicado nº 01/2021 Quadro - Avaliação Curricular e 
Documental - Histórico Profissional “Experiência igual ou superior a 04 
(quatro) anos nas principais atribuições da vaga (escrituração fiscal, 
escrituração contábil e obrigações acessórias).” Para que o candidato 
obtivesse a pontuação máxima no Histórico Profissional, o mesmo deveria 
ter apresentado três declarações ou CTPS (experiências) distintas, ou se 
fosse na mesma empresa em períodos diferentes. Pontuação mantida. 

0166000030 

Não foi enviado Diploma ou certificado de graduação (adicional) e pós 
graduação como informado pelo candidato(a). O tempo de serviço, 
apresentado em declaração e NFs, foi contado referente a abertura da 
empresa (24/08/2018), conforme Comunicado nº 01/2021 subitem 3.1 
alínea “a” “Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou 
administrador de empresa: apresentação do contrato social e CNPJ e 
apresentação de nota(s) fiscal(is) que comprove(m) o(s) serviço(s) 
prestado(s), acrescida(s) de declaração(ões) do(s) contratante(s), que 
informe(m) o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie da(s) 
atividade(s) realizada(s), OU”. Enviou cursos que não atende ao exigido no 
Comunicado nº 01/2021 subitem 4.1.2 Quadro - Avaliação Curricular e 
Documental "Curso superior adicional de tecnólogo que tenha relação com 
as atividades do cargo." e/ou " Curso superior adicional de graduação que 
tenha relação com as atividades do cargo." Pontuação mantida. 

0166000046 

Experiência apresentada necessitava de uma declaração do empregador, 
não atendendo ao exigido na Retificação do Comunicado nº 01/2021 
subitem 3.1 alínea "b) Exercício da atividade em empresa/instituição 
privada na função de Contador ou Analista Contábil ou Analista Fiscal, 
apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do 
empregador (com início e fim, se for o caso). 
• Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a 
parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com 
início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com as 
de escrituração fiscal, de escrituração contábil e obrigações acessórias 
acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe 
o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades 
desenvolvidas, OU". A mudança de cargo (01/08/2019) não atinge o 
mínimo exigido, 02 (dois) anos, para pontuação. Pontuação mantida. 

0166000049 

Experiências apresentadas com CBO (252210) com tempo de serviço 
inferior ao mínimo exigido, 02 (dois anos) para pontuar, CBO (413105) 
anterior a conclusão da graduação (28/07/2011) e CBO (411005) 
necessitava de declaração do empregador, não atendendo ao exigido no 
Comunicado nº 01/2021 subitens 3.1 alínea “a” “Exercício da 
atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de empresa: 
apresentação do contrato social e CNPJ e apresentação de nota(s) 
fiscal(is) que comprove(m) o(s) serviço(s) prestado(s), acrescida(s) de 
declaração(ões) do(s) contratante(s), que informe(m) o período (com início 
e fim, se for o caso) e a espécie da(s) atividade(s) realizada(s), OU”,  4.1.2 
Quadro - Avaliação Curricular e Documental e “4.1.6 A comprovação do 
exercício da atividade profissional deverá ser como profissional de nível 
superior.” Pontuação mantida. 

 



                                                                                          
 
 

Processo Seletivo SEBRAE/TO 
Comunicado nº 01/2021 - 10/05/2021 e  

Retificação do Comunicado nº 01/2021 - 27/05/2021 
 

Resultado da Análise dos Esclarecimentos sobre o Resultado da  
1ª Etapa - Avaliação Curricular e Documental, publicado em 14/06/2021 

Página 2 de 2 

 

 

Recurso Improcedente 
 

Inscrição Código Procedimento 

0166000048 
100 AN01 - Analista 

Técnico I 

Conforme reanalise da documentação, ficou constatado que a candidata 
não enviou a cópia da CTPS contendo a parte de identificação do 
candidato, não atendendo ao exigido no Comunicado nº 01/2021 subitens 
3.1 alínea “a” “Exercício da atividade em empresa/instituição privada: 
apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do 
empregador (com início e fim, se for o caso), acrescida de declaração do 
empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, 
se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas, OU” e 3.8 A 
qualquer tempo, o SEBRAE/TO poderá determinar a anulação da 
inscrição, das provas, da contratação e da admissão do candidato, desde 
que verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer 
irregularidades nas provas ou nos documentos apresentados.” Situação 
Eliminada. 

 


