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Recurso procedente  
 

Inscrição Código Motivo / Procedimento 

0121000424 100 2,0 pontos atribuído conforme subitem 4.5.6. QUADRO 6 - Documentos / Formação 
Acadêmica 

0121000710 202 Carteira de Habilitação B contida na documentação recebida e analisada. Habilitado 

0121001097 203 Habilitada após revisão da documentação. Pontuação 3,5 

0121000322 206 Pontuação corrigida nota 4,0 pontos. 
 

Recurso procedente em parte 
 

Inscrição Código Motivo / Procedimento 

0121001216 100 
Nesta etapa não existe classificação. Resultado definitivo da 2ª etapa publicada em ordem 
decrescente de pontuação  

 

Recursos improcedentes 
 

Inscrição Código Motivo / Procedimento 

0121000877 100 Pós-graduação em andamento. Eliminação mantida. 

0121000542 100 

Não atendeu ao subitem 4.5. Não apresentou nenhuma documentação comprovando o 
exercício da atividade profissional, conforme item 2. A Certidão de tempo de serviço não 
descreve as atividades desenvolvidas apenas os cargos/funções exercidas. Eliminação 
mantida. 

0121000702 100 

Não atendeu ao subitem 4.5.5.2 Exercício da atividade em empresa/instituição pública: 
apresentação do ato de nomeação ou declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida 
pela área de pessoal ou de recursos humanos, que informe o período (com início e fim, se 
for o caso) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades 
desenvolvidas. Não apresentou nenhuma documentação comprovando o exercício da 
atividade profissional, conforme item 2. As Certidões de tempo de serviço e o ato publicado 
no DOU não descrevem as atividades desenvolvidas apenas indica os cargos/funções 
exercidas. Eliminação mantida. 

0121001402 100 

Pós-graduação fora da área. Observado o histórico escolar a carga horária mínima de cada 
área não atende às áreas especificadas no edital: Direito do Trabalho ou Processo do 
Trabalho ou Previdenciário ou Civil ou Processo Civil ou Constitucional ou Administrativo, ou 
Licitações e Contratos ou Tributário, ou Direito Público. Das 362h, apenas 60h de 
Constitucional e 60h de Administrativo. O curso está focado em DIREITO DO ESTADO. 
Eliminação mantida. 

0121001053 100 
Declaração informando que a candidata está regularmente matriculada no curso de Pós-
graduação. Eliminação mantida. 

0121000524 101 

Conforme Comunicado 01/2017, a classificação e o desempate só ocorrem no final do 
Processo Seletivo.  
7. DA NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO  
7.1. A nota final do processo seletivo será o somatório da pontuação obtida na 1ª etapa – 
Avaliação de Conhecimento (100 pontos), mais a pontuação obtida na 2ª Etapa – Avaliação 
Curricular e Documental (10 pontos), mais a pontuação obtida na 3ª etapa - Entrevista 
Individual por Competências (20 pontos). A pontuação final deste processo seletivo será de 
no máximo 130 pontos.  
7.2. Os candidatos serão classificados de acordo com os valores decrescentes da pontuação 
final no processo seletivo. 

0121000514 101 

Enviou Curso de Pós-Graduação lato sensu: MBA em Gestão de Projetos, não atendendo o 
requisito exigido escolaridade: Pós-Graduação reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC) com carga horária mínima de 360 horas nas áreas de Tecnologia da Informação ou 
Processamento de Dados ou Áreas Correlatas. Eliminação mantida. 

0121000341 101 

Enviou histórico escolar do Curso de Pós-Graduação de Gestão de Tecnologia da Informação 
sem a data da conclusão de curso. Enviou CTPS sem a parte de identificação do candidato 
e não enviou a declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com 
início e fim, se for o caso) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das 
atividades desenvolvidas. Eliminação mantida. 
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Recursos improcedentes 
 

Inscrição Código Motivo / Procedimento 

0121000327 101 

Candidato apresentou unicamente o Diploma de Mestre em Sistemas e Computação. 
Conforme Comunicado 01/2017 subitem “4.5.6.7. Cursos de graduação e pós-graduação 
apresentados para comprovação de pré-requisito das vagas não serão pontuados. ” 
Eliminação mantida. 

0121000809 102 

Enviou Curso de Pós-Graduação lato sensu: MBA em Gestão de Projetos, não atendendo o 
requisito exigido escolaridade: Pós-Graduação reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC) com carga horária mínima de 360 horas nas áreas de Tecnologia da Informação ou 
Processamento de Dados ou Áreas Correlatas. Eliminação mantida. 

0121000960 102 
Não enviou parte da CTPS contendo registro do empregador e declaração do empregador, 
em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do (s) 
serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades desenvolvidas. Eliminação mantida. 

0121001420 200 
Enviou a declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas. 
Eliminação mantida. 

0121000571 200 

Não apresentou contrato social na forma do subitem 4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) 
prestado(s) como sócio ou administrador de empresa: apresentação do contrato social cujo 
objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga a que se candidata e 
CNPJ.  
Termo de Compromisso de Estágio. Não atende ao subitem 4.5.5.5. A comprovação do 
exercício da atividade profissional deverá ser como profissional de nível superior para todos 
os espaços ocupacionais. 
4.5.5.5.1. Não serão considerados como experiência, o tempo de estágio curricular, de 
monitoria, de bolsa de estudo ou de prestação de serviços como voluntário. Eliminação 
mantida. 

0121001505 200 

Perfil Profissiográfico Previdenciário discrimina apenas a função exercida, não descreve as 
atividades desenvolvidas. Carta de referência não descreve as atividades desenvolvidas. 
Classificação Brasileira de Ocupações (declaração do empregador, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), 
com a descrição das atividades desenvolvidas). Atas de reunião. Termo de posse (não 
descreve as atividades desenvolvidas). Declaração da própria candidata (não descreve as 
atividades desenvolvidas). Eliminação mantida. 

0121000810 200 
Documentação não recebida na forma da Convocação para a 2ª etapa - Avaliação Curricular 
e Documental, publicada em 06/10/2017. Eliminação mantida. 

0121001482 201 
Não enviou a 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). 
Eliminação mantida. 

0121000642 201 
Enviou a certidão de tempo de serviço sem a descrição das atividades desenvolvidas. 
Eliminação mantida. 

0121000647 202 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000046 202 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121001382 202 
Não atendeu o item 2 escolaridade. Formação completa em ensino superior (graduação), 
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), em Administração ou Ciências Econômicas 
ou Ciências Contábeis. Eliminação mantida. 

0121000472 202 
Não atendeu o item 2 escolaridade. Candidata está cursando o curso de Administração. Não 
enviou a Carteira de Habilitação B. Eliminação mantida. 

0121001138 202 

Objeto do Contrato social não atende na forma do subitem 4.5.5.3. Exercício da 
atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de empresa: apresentação do 
contrato social cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga a 
que se candidata e CNPJ. Eliminação mantida. 

 
 
 
 

http://www.concepcaoconsultoria.com.br/images/Arquivo/102017/Convocação_2ª%20etapa%20-%20Avaliação%20Curricular%20e%20Documental.pdf
http://www.concepcaoconsultoria.com.br/images/Arquivo/102017/Convocação_2ª%20etapa%20-%20Avaliação%20Curricular%20e%20Documental.pdf


                                                                                          
 
 
 
 

Processo Seletivo - SEBRAE/BA 
Comunicado nº 01/2017  

 

Resultado da análise de recursos contra o resultado preliminar da  
2ª etapa avaliação curricular e documental em 30/10/2017 

Página 3 de 6 

 

 

Recursos improcedentes 
 

Inscrição Código Motivo / Procedimento 

0121000123 202 

Objeto do Contrato social não atende na forma do subitem 4.5.5.3. Exercício da 
atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de empresa: apresentação do 
contrato social cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga a 
que se candidata e CNPJ. 
Declarações informando a atividade de docência. Declaração informando a atividade de 
treinamento e coordenação. Declaração informando coordenação de seminário. Declaração 
informando a atividade de visita técnica. Palestra. Declaração informando a atividade de ação 
social com alunos. Contratos sem informar atividades desenvolvidas. Declaração de 
consultoria em treinamento e criação de programas de procedimentos. Eliminação mantida. 

0121000801 202 

Objeto do Contrato social não atende na forma do subitem 4.5.5.3. Exercício da 
atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de empresa: apresentação do 
contrato social cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga a 
que se candidata e CNPJ. 
Declarações não descrevem as atividades desenvolvidas. DOE – portaria não descrevem as 
atividades desenvolvidas. Aviso de crédito, não descrevem as atividades desenvolvidas. 
Eliminação mantida.  

0121000379 202 
As atividades desenvolvidas conforme declaração apresentada, não atende ao item 2 do 
Comunicado 01/2017. Eliminação mantida. 

0121000981 202 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000632 202 

Objeto constante no requerimento de empresário não o item 2 do Comunicado 01/2017. 
Experiência Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional de nível superior, 
atuando nas áreas de atendimento ou comercial e com relacionamento com empresas. 
Eliminação mantida. 

0121000014 202 
Não apresentou declaração do empregador, descrevendo as atividades desenvolvidas. 
Eliminação mantida. 

0121000661 202 

Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. No dia 08 de outubro de 2017, foi solicitado ao candidato, na forma transcrita a 
seguir: “Solicito a gentileza de encaminhar para este email cópia do RG ou CNH para 
confirmação do seu nome completo.” A referida solicitação objetivou exclusivamente a 
correção do nome do candidato. Eliminação mantida. 

0121000890 202 
Não enviou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de 
identificação do candidato. Eliminação mantida. 

0121001271 202 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121001096 202 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000909 202 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121001528 202 

Declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas e sem 
autenticação. 4.5.5.1. 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) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das 
atividades desenvolvidas.  4.5.3.1. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada 
em fotocópias autenticadas, sem rasuras ou emendas. Eliminação mantida. 

0121000342 202 

Objeto social, apresentando, não guarda relação com a experiência requerida para a vaga, 
conforme subitem “4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou 
administrador de empresa: apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação 
com a experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ.” Eliminação mantida. 

0121001480 202 

Declaração datada de 09/10/2017 não atende ao requisito exigido, experiência, para a vaga 
pretendida. Declaração sem data, não atende ao subitem “4.5.5. Termo de aceitação de 
Bolsista sem a declaração da instituição sem a descrição das atividades desenvolvidas.” 
Eliminação mantida. 
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Recursos improcedentes 
 

Inscrição Código Motivo / Procedimento 

0121001348 202 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000484 202 

Não comprovou experiência, conforme Comunicado 01/2017 item 2, para a vaga pretendida 
Ficha de anotações e atualizações da CTPS, sem a descrição das atividades desenvolvidas. 
Declaração do empregador em papel comum sem timbre da instituição e sem a descrição 
das atividades desenvolvidas. Declaração de estágio. Declarações do empregador sem a 
descrição das atividades desenvolvidas. Decreto de nomeação e extrato de contrato ambos 
sem a descrição das atividades desenvolvidas. Eliminação mantida. 

0121001052 202 
Não atende ao subitem “4.5.5 A comprovação do exercício da atividade profissional, conforme 
item 2 e ao subitem 4.5.5.5. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser 
como profissional de nível superior para todos os espaços ocupacionais. Eliminação mantida. 

0121001111 202 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000429 202 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000946 202 
Não atende ao item 2 do Comunicado 01/2017. Não comprovou o mínimo de 6 (seis) meses 
de experiência. Eliminação mantida. 

0121001387 202 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000298 202 

Diploma de Licenciatura em Matemática não apresenta estrita relação com as atividades da 
área de atuação à vaga que concorre. Conforme Comunicado 01/2017 subitem “4.5.6 
QUADRO 6 - Documentos / Formação Acadêmica. Certificado de conclusão de curso superior 
adicional de Graduação, acompanhado do histórico escolar do curso, realizado em instituição 
devidamente reconhecida pelo MEC, que não tenha estrita relação com as atividades da área 
de atuação à vaga que concorre.” Pontuação mantida. 

0121000751 203 

Atestado em Tecnologia em Gestão Ambiental não apresenta estrita relação com as 
atividades da área de atuação à vaga que concorre. Conforme Comunicado 01/2017, subitem 
4.5.6 QUADRO 6 - Documentos / Formação Acadêmica.  Certificado de conclusão de curso 
superior adicional de Tecnólogo, acompanhado do histórico escolar do curso, realizado em 
instituição devidamente reconhecida pelo MEC, que não tenha estrita relação com as 
atividades da área de atuação à vaga que concorre. Pontuação mantida. 

0121001043 203 
Enviou a CNH sem autenticação. Conforme Comunicado 01/2017 subitem 4.5.3.1. A 
documentação comprobatória deverá ser encaminhada em fotocópias autenticadas, sem 
rasuras ou emendas. Eliminação mantida. 

0121000916 203 Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000386 203 Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000153 203 Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000646 203 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121001397 203 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000982 203 

Apresentou declaração de uma cooperativa referente aos serviços prestados a outra 
empresa, na qual tem registro na CTPS. Assim não atende ao subitem 4.5.5.1. 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) e a espécie do (s) 
serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades desenvolvidas. Eliminação mantida. 
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Recursos improcedentes 
 

Inscrição Código Motivo / Procedimento 

0121000626 203 

Não atende ao requisito exigido, com apresentação de documentos comprobatórios de 
experiência: Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional de nível superior, 
atuando na área de planejamento, implementação e gestão de projetos com mobilização de 
pessoas e articulação junto a parceiros. 
Objeto social, apresentando, não guarda relação com a experiência requerida para a vaga, 
conforme subitem “4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou 
administrador de empresa: apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação 
com a experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ.” 
Declaração de atividade emitida pelo sócio, descreve atividades que não são as contidas no 
Contrato Social. Eliminação mantida. 

0121000324 203 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000423 203 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121001449 203 
Não enviou a Carteira de Habilitação B, conforme requisito exigido no item 2 do Comunicado 
01/2017. Eliminação mantida. 

0121000812 204 

Declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas. A descrição 
sumária publicada no Diário Oficial refere-se ao plano de carreira, cargos e vencimentos dos 
servidores públicos do quadro de provimento efetivo da Administração direta do município de 
Camaçari. Eliminação mantida. 

0121000910 204 

Não atendeu o subitem 4.5.5.4. Exercício da atividade /serviço (s) prestado (s) como 
autônomo(a): apresentação do comprovante de inscrição como autônomo(a) e do recibo 
de pagamento autônomo - RPA com apresentação do primeiro e do último mês recebido, 
acrescido de declaração do contratante que informe a espécie do serviço realizado e o 
período (com início e fim, se for o caso). Declaração de órgão público onde as atividades não 
atendem ao item 2. Eliminação mantida. 

0121000478 205 
Não atendeu ao subitem "4.5.5.5. A comprovação do exercício da atividade profissional 
deverá ser como profissional de nível superior para todos os espaços ocupacionais." 
Eliminação mantida. 

0121000352 205 

Conforme Convocação para a 2ª etapa - Avaliação Curricular e Documental publicada no dia 
06/10/2017, “A documentação comprobatória deverá ser apresentada no período de 09 a 11 
de outubro de 2017 nas seguintes modalidades:”. Objeto postado no correio dia 18/10/2017 
às 13:15 SALVADOR/BA. Eliminação mantida. 

0121000906 205 

Enviou uma declaração datada de 02/10/2012 sem a descrição das atividades desenvolvidas. 
Apresentou um termo aditivo ao termo de contrato que não registra o objeto do contrato e 
não atende ao subitem 4.5.5.4. Exercício da atividade /serviço (s) prestado (s) como 
autônomo(a): apresentação do comprovante de inscrição como autônomo(a), acrescido 
de declaração do contratante que informe a espécie do serviço realizado e o período 
(com início e fim, se for o caso). O registro na CTPS não atende ao subitem “4.5.5.5. A 
comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser como profissional de nível 
superior para todos os espaços ocupacionais.” Eliminação mantida. 

0121000532 205 
Conforme Comunicado 01/2017 subitem “4.5.6.7. Cursos de graduação e pós-graduação 
apresentados para comprovação de pré-requisito das vagas não serão pontuados. ” 
Pontuação mantida. 

0121000856 205 

Não atendeu ao item 2 requisito exigido escolaridade comprovada de, no mínimo, 6 (seis) 
meses, como profissional de nível superior, atuando na área Administrativa e Financeira. 
Conforme registro na CTPS profissional de nível superior a partir de 01/08/2017. Eliminação 
mantida. 

0121000039 205 

Apresentou 2ª alteração do contrato social, onde não consta o objeto social na forma do 
subitem “4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador 
de empresa: apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação com a 
experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ.” Eliminação mantida. 

0121001180 205 
Declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas, conforme 
Comunicado 01/2017 subitens 4.5.5.1 e 4.5.5.4. Eliminação mantida. 
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Recursos improcedentes 
 

Inscrição Código Motivo / Procedimento 

0121000581 205 

Não atendeu ao item 2 Requisitos exigidos, com apresentação de documentos 
comprobatórios de experiência: Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como 
profissional de nível superior, atuando na área Administrativa e Financeira. Conforme subitem 
4.5.5.5. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser como profissional 
de nível superior para todos os espaços ocupacionais. Eliminação mantida. 

0121000600 205 

Não atendeu ao item 2 Requisitos exigidos, com apresentação de documentos 
comprobatórios de experiência: Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como 
profissional de nível superior, atuando na área Administrativa e Financeira. Conforme subitem 
4.5.5.5. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser como profissional 
de nível superior para todos os espaços ocupacionais. Eliminação mantida. 

0121000369 205 

Declarações: exercício de docência, cargo de vereador e funções nas comissões provisórias, 
Atestado como Coordenador II sem descrever as atividades. Atestado como professor 
regente. Organização de seminários. Carta de recomendação e/ou referência. Declaração de 
prestação de serviços contábeis e financeiros, como terceirizado, desde 12/09/2016, sem 
carimbo do CNPJ. CTPS com registro de admissão em 04/11/2001 e saída em 21/05/2003.  
Não atendeu aos subitens: 4.5.5.1. 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) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das 
atividades desenvolvidas e 4.5.5.4. Exercício da atividade /serviço (s) prestado (s) como 
autônomo(a): apresentação do comprovante de inscrição como autônomo(a) e do recibo de 
pagamento autônomo - RPA com apresentação do primeiro e do último mês recebido, 
acrescido de declaração do contratante que informe a espécie do serviço realizado e o 
período (com início e fim, se for o caso). Eliminação mantida. 

0121001508 206 
Não atendeu ao requisito exigido no item 2 experiência. Não enviou CTPS contendo a parte 
das alterações contratuais. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser 
como profissional de nível superior para todos os espaços ocupacionais. Eliminação mantida. 

0121000503 206 

Diploma MBA em Gestão Estratégica não apresenta estrita relação com as atividades da área 
de atuação à vaga que concorre. Conforme Comunicado 01/2017 subitem 4.5.6 QUADRO 6 
- Documentos / Formação Acadêmica. Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação, 
com mínimo de 360 horas, acompanhado do histórico escolar do curso, realizado em 
instituição devidamente reconhecida pelo MEC, que não tenha estrita relação com as 
atividades da área de atuação à vaga que concorre. Pontuação mantida. 

0121000378 206 

Certificado de curso de Pós-Graduação MBA em Gestão de Projetos não apresenta estrita 
relação com as atividades da área de atuação à vaga que concorre. Conforme Comunicado 
01/2017 subitem 4.5.6 QUADRO 6 - Documentos / Formação Acadêmica Certificado de 
conclusão de curso de Pós-Graduação, com mínimo de 360 horas, acompanhado do histórico 
escolar do curso, realizado em instituição devidamente reconhecida pelo MEC, que não tenha 
estrita relação com as atividades da área de atuação à vaga que concorre. Pontuação 
mantida. 

0121000335 206 

Candidata apresentou curso de Psicologia, sendo este pré-requisito exigido para concorrer 
ao espaço ocupacional pretendido. Conforme Comunicado 01/2017 subitem “4.5.6.7. Cursos 
de graduação e pós-graduação apresentados para comprovação de pré-requisito das vagas 
não serão pontuados.” Pontuação mantida.  

0121000487 207 

Não atendeu ao subitem 4.5.5.1. 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) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a 
descrição das atividades desenvolvidas. Enviou perfil Profissiográfico previdenciário. 
Eliminação mantida. 

 


