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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recurso formulado pelo candidato LUAN SOUZA AGRA em Processo 
Seletivo Público Simplificado - PSPS. 

O recorrente se insurge solicitando a reconsideração de sua avaliação, notadamente pelo 
fato de que, em ERRATA publicada oportunamente, a pontuação relativa à experiência para a 
função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO restou alterada de 1,0 (um) ponto à cada 12 
(doze) meses para 1,0 (um) ponto à cada 06 (seis) meses. 

Assiste razão ao recorrente. 

De fàto o primeiro critério de pontuação para a função pretendida passou a ser, após a 
publicação da ERRATA mencionada, de 1,0 (um) ponto para cada 06 (seis) meses de 
experiência devidamente comprovada. 

Do exposto, constatando-se que o recorrente possui 14 (quatorze) meses de experiência 
devidamente comprovados, se faz necessàrio o reconhecimento do erro na contabilização da 
pontuação, DEFIRINDO o recurso formulado, determinando a alteração na nota preliminar do 
candidato para 2,0 (dois). 

Pamamirim/PE, 20 de março de 2021. 

Sa~ es 
Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

Gonçalves Mendes. 
Procurac r Jurídico. 
OAB/P, 22.177. 

Rua Doutor Miguel, 22-Centro- CEP. 56.163.000- Fone: (0**87) 3883 - 1295 
preparna@ig.com.br 

lllli 



LI 

' 
r Prefeitura de 

', PARNAMIRIM 
f,0550 POVO CADA VEZ MAIS FC?TE 

DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recurso formulado pela candidata BY ANCA COUTINHO DE ALENCAR 
em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS. 

A recorrente se insurge solicitando a reconsideração de sua avaliação, notadamente pelo 
fato de que, em ERRATA publicada oportunamente, a pontuação relativa à experiência para a 
função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO restou alterada de 1.0 (um) ponto à cada 12 
(doze) meses para 1.0 (um) ponto à cada 06 (seis) meses. 

Assiste razão a recorrente. 

De fato o primeiro critério de pontuação para a função pretendida passou a ser, após a 
publicação da ERRATA mencionada, de 1,0 (um) ponto para cada 06 (seis) meses de 
experiência devidamente comprovada. 

Do exposto, constatando-se que a recorrente possui 19 (dezenove) meses de experiência 
devidamente comprovados, se faz necessário o reconhecimento do erro na contabilização da 
pontuação, DEFIRINDO o recurso formulado, determinando a alteração na nota preliminar da 
candidata para 3,0 (três). 

Parnamirim/PE, 20 de março de 2021 . 

~ ~es 
Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

Gonçalves Mendes. 
Procura r Jurídico. 
OAB/P, 22.177. 

Rua Doutor Miguel, 22 - Centro - CEP. 56.163.000 - Fone: (0**87) 3883 - 1295 
preparoa@ig.com.br 
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recurso fonnulado pelo candidato FABRICIO ALENCAR GRANJA em 
Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS. 

O candidato enviou e-mail em desacordo com os ITENS 7.2.2. e 7.2.3., os quais 
detenninam: 

7.2.2. O e-mail enviado pelo candidato para fins de recurso deverá conter. no campo 
"assunto". o nome completo do candidato e a funcão pretendida. 

7.2.3. Os recursos deverão ser enviados na forma escrita. contendo data e assinatura do 
candidato. além da devida fundamentação. não sendo admitidas formulações genéricas. 

O e-mail enviado não atende ao disposto no Edital nº 001/2021. 

Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSÊNCIA 
DE ATENDIMENTO AOS ITENS 7.2.2. E 7.2.3., INEXISTINDO QUALQUER 
ESTRUTURA ARGUMENTATIVA declarando prejudicada qualquer intenção recursai do 
candidato. 

Pamamirim/PE, 20 de março de 2021. 

~ p-Sara NaydJane Lopes rres 
Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

Francisco G Gonçalves Mendes. 
Procura r Jurídico. 
OABffi 22.177. 

Rua Doutor Miguel, 22 - Centro - CEP. 56.163.000 - Fone: (0**87) 3883 - 1295 
preparna@ig.com.br 
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recurso formulado pelo candidato GEFERSON PATRÍCIO MIRANDA em 
Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS. 

O candidato enviou e-mail em desacordo com os ITENS 7.2.2. e 7.2.3. , os quais 
determinam: 

7.2.2. O e-mail enviado pelo candidato para fins de recurso deverá conter, no campo 
"assunto", o nome completo do candidato e a função pretendida. 

7.2.3. Os recursos deverão ser enviados na forma escrita, contendo data e assinatura do 
candidato, além da devida fundamentação, não sendo admitidas formulações genéricas. 

O e-mail enviado não atende ao disposto no Edital nº 001/2021. 

Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSÊNCIA 
DE ATENDIMENTO AOS ITENS 7.2.2. E 7.2.3., INEXISTINDO QUALQUER 
ESTRUTURA ARGUMENTATIVA, declarando prejudicada qualquer intenção recursai do 
candidato. 

Pamamirim/PE, 20 de março de 2021. 

ara Naydjane Lopes Pires 
Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

, 
Francisco G Gonçalves Mendes. 
Procura r Jurídico. 
OAB/P, 22.177. 

Roa Doutor Miguel, 22 - Ceotro- CEP. 56.163.000-Fone: (0**87) 3883- 1295 
preparoa@ig.com.br 
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DECrSÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recurso fonnulado pela candidata ANA CAROLINA RIBEIRO em Processo 
Seletivo Público Simplificado - PSPS. 

A candidata enviou e-mail em desacordo com os ITENS 7.2.2. e 7.2.3. , os quais 
determinam: 

7.2.2. O e-mail enviado pelo candidato para fins de recurso deverá conter, no campo 
"assunto" 1 o nome completo do candidato e a função pretendida. 

7 .2.3. Os recursos deverão ser enviados na forma escrita, contendo data e assinatura do 
candidato, além da devida fundamentação, não sendo admitidas formulações genéricas. 

O e-mail enviado não atende ao disposto no Edital nº 001 /2021. 

Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSÊNCIA 
DE ATENDIMENTO AOS rTENS 7.2.2. E 7.2.3., INEXISTINDO QUALQUER 
ESTRUTURA ARGUMENTATIVA, declarando prejudicada qualquer intenção recursai da 
candidata. 

Parnamirim/PE, 20 de março de 2021. 

Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

,,.. .... r·., ·•- Gonçalves Mendes. 
Procura r Jurídico. 
OAB/P, 22.177. 

Rua Doutor Miguel, 22 - Centro-CEP. 56.163.000- Fone: (0**87) 3883 - 1295 
preparna@ig.com.br 


