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A Comissão de Concursos da Fundação CEFETBAHIA, no uso de suas atribuições legais, no que tange ao 
Resultado da 2ª Etapa - Prova de Títulos, pertinentes ao Concurso Público para provimento de cargos efetivos 
da Prefeitura Municipal de Candeias, após a análise dos recursos interpostos nos termos do Capítulo XII do 
Edital 001/2016, traz ao conhecimento dos interessados:  
 
I. Os resultados das análises dos recursos interpostos por candidatos, relativos ao Resultado da 2ª Etapa - Prova 
de Títulos do Concurso Público para provimento de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de Candeias, na 
forma abaixo especificada:  
 

a) Recursos Improcedentes: 

Cargo: Auxiliar de Classe (Código 001)  
 

Inscrição Nome Parecer 

313159-9 ALINE PAIXÃO DA SILVA 

A declaração emitida pelo SESC, para comprovação de experiência profissional foi expedida 
após 04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

O atestado emitido pelo Colégio Alternativo, para comprovação de experiência profissional 
foi expedido após 04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 
001/2016. 

A declaração emitida pelo Educandário Espaço Infantil para comprovação de experiência 
profissional está em desacordo com o item 9.4, alínea “e” do Edital 001/2016 , por estar 
sem firma reconhecida. 

A declaração emitida pela Escola Rouxinol para comprovação de experiência profissional 
está em desacordo com o item 9.4, alínea “e” do Edital 001/2016 , por estar sem firma 
reconhecida. . 

290363-7 ALVAJARA MARIA DE JESUS DA NOVA 
O certificado apresentado  não se refere à curso de aperfeiçoamento, conforme Quadro 4 – 
Auxiliar de Classe do item 9.2.2 do Edital 001/2016. 

290394-0 ANNA VILLA REAL DE MENEZES PEREIRA FERREIRA 
Os documentos em demanda, foram expedidos após 04/03/2016, data de término das 
inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

311629-8 AUGUSTE MICHAELL G. CARVALHO LACROIX 

O histórico escolar apresentado está em desacordo com Quadro 4 – Auxiliar de Classe do 
item 9.2.2 do Edital 001/2016, por não se tratar nem de Magistério (Nível Médio), nem de 
Pedagogia (Nível Superior). 

306259-0 CÍCERA DE LIMA SANTANA 

O atestado apresentado para comprovação de experiência profissional está em desacordo 
com o item 9.2 e a alínea “e” do item  9.4 do Edital 001/2016, por ser emitido após prazo 
previsto e também por não estar com firma reconhecida. 

313379-0 FABRINE LEAL FERREIRA DA SILVA 
A declaração em demanda foi expedida  após 04/03/2016, data de término das inscrições, 
conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

309700-2 GESSANA OLIVEIRA MULLER SANTOS 

O documento emitido pelo Colégio Sagrado, apresentado para comprovação de 
experiência profissional, está em desacordo com Quadro 4 – Auxiliar de Classe do item 
9.2.2 do Edital 001/2016, por não ser em atividades de sala de aula. 

O documento emitido pelo Rataplan Espaço Criativo, apresentado para comprovação de 
experiência profissional, está em desacordo com Quadro 4 – Auxiliar de Classe do item 
9.2.2 do Edital, por ser inferior a 365 dias. 

292555-4 JAIRNEIDE LIRA DE ARAÚJO MOREIRA 

O atestado apresentado para comprovação de experiência profissional foi expedido após 
04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

A declaração do curso de pedagogia foi expedida após 04/03/2016, data de término das 
inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

315331-7 LARISSA NOVAES DE SANTANA 
Os documentos em demanda não se referem à curso de aperfeiçoamento, conforme 
Quadro 4 – Auxiliar de Classe do item 9.2.2 do Edital 001/2016. 

314670-6 LASARA MARIA DE JESUS GOES DA SILVA 
O documento apresentado não está de acordo com o especificado na alínea “e” do item 
9.4 do Edital 001/2016. 

307760-9 RITA JOSIELE DE FREITAS SANTOS CASSEMIRO 

As declarações apresentadas para comprovação de experiência profissional, foram 
expedidas após 04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 
001/2016. 

Os certificados dos cursos em demanda, não fizeram parte dos títulos encaminhados 
tempestivamente para análise. 

306752-2 ROQUELINE SANTOS DE SENA 

O certificado de licenciatura em demanda não está acompanhado de histórico escolar, 
conforme alinea “c” do item 9.4, do Edital 001/2016. 

Os certificados de seminário e de bolsista em demanda, não se referem à curso de 
aperfeiçoamento, conforme Quadro 4 – Auxiliar de Classe do item 9.2.2 do Edital 
001/2016. 
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Cargo: Coordenador Pedagógico (Código 002) 
 

Inscrição Nome Parecer 

299025-8 ADRIANA SANTOS DE JESUS 
As declarações em demanda foram expedidas após 04/03/2016, data de término das 
inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

297134-1 ADRIANA SOUZA RODRIGUES 
Os certificados em demanda foram expedidas após 04/03/2016, data de término das 
inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

296117-6 AMANDA LETICIA DE JESUS NASCIMENTO 

Os documentos  apresentados para comprovação de experiência profissional estão em 
desacordo com alínea “e.1” do item 9.4 do Edital 001/2016, por não apresentarem o 
comprovante de conclusão da graduação exigida como pré-requisito para o cargo. 

311576-4 ANE KAROLINE RIBEIRO CAVALCANTE 
Os atestados apresentados para comprovação de experiência profissional foram expedidos 
após 04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

309002-0 CLARA TORRES PEIXOTO 

O atestado emitido pela empresa Maple Bear para comprovação de experiência 
profissional foi expedido após 04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 
9.2 do Edital 001/2016. 

O atestado emitido pela empresa Gonzaga Peixoto não preenche as exigências definidas no 
Quadro 4 – Coordenador Pedagógico do item 9.2.2 do Edital 001/2016, pois o tempo de 
experiência acima de 02 anos não completa 365 dias. 

293500-4 LUCIENE DE JESUS SOARES 

O diploma de especialização em demanda, não está relacionado à área de atuação do cargo 
pretendido, conforme Quadro 4 – Coordenador Pedagógico do item 9.2.2 do Edital 
001/2016. 

O documento apresentado para comprovação de experiência profissional, não está de 
acordo com o especificado na alínea “e” do item 9.4 . 

O atestado emitido pelo Colégio Atual, não se refere à curso de aperfeiçoamento conforme 
Quadro 4 – Coordenador pedagógico do item 9.2.2 do Edital 001/2016. 

313708-2 MILENA CERQUEIRA SILVA DO NASCIMENTO 
Os atestados apresentados para comprovação de experiência profissional foram expedidos 
após 04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

296898-1 NEURACI BORBA DE MATOS 
O atestado apresentado para comprovação de experiência profissional foi expedido após 
04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

315358-7 SHEYLA DOS SANTOS REIS  
A declaração  apresentada  para comprovação de experiência profissional foi expedida 
após 04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

317035-4 WALLACE NUNES TEIXEIRA 
As declarações em demanda foram expedidas após 04/03/2016, data de término das 
inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

Cargo: Professor Educação Infantil – Pré-Escola (Código 004) 

Inscrição Nome Parecer 

312630-0 LORENA BARBARA DA ROCHA RIBEIRO 

Os documentos  apresentados para comprovação de experiência profissional estão em 
desacordo com alínea “e.1” do item 9.4 do Edital 001/2016, por não apresentarem o 
comprovante de conclusão da graduação exigida como pré-requisito para o cargo. 

309304-0 NAIARA SANTANA DE OLIVEIRA MACIEL 
O diploma de especialização em demanda foi expedido após 04/03/2016, data de término 
das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

308413-0 VIVIANE SILVA DOS SANTOS 

A  declaração emitida pelo Espaço Criativo Peniel para comprovação de experiência 
profissional foi expedida após 04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 
9.2 do Edital 001/2016. 

O documento apresentado para comprovação de experiência profissional não está de 
acordo com o especificado na alínea “e” do item 9.4 . 

Cargo:  Professor Ensino Fundamental II – Ciências Físicas e Biológicas (Código 006)                      

Inscrição Nome Parecer 

307821-2 EDCLEIDE ALMEIDA SANTOS 

O atestado apresentado referente à curso foi expedido após 04/03/2016, data de término 
das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

Os documentos  apresentados para comprovação da experiência profissional estão em 
desacordo com alínea “e.1” do item 9.4 do Edital 001/2016, por não apresentarem o 
comprovante de conclusão da graduação exigida como pré-requisito para o cargo. 

Cargo: Professor Ensino Fundamental II - Língua Portuguesa  (Código 007) 

Inscrição Nome Parecer 

314443-4 JILIANE DE SANTANA SOUZA 

O atestado apresentado  para comprovação de experiência profissional foi expedido após 
04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 
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Cargo: Professor Ensino Fundamental II – História (Código 010)  

Inscrição Nome Parecer 

290333-2 MAIHARA RAIANNE MARQUES VITORIA 

A declaração de mestrado em demanda foi expedida  após 04/03/2016, data de término das 
inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

Os títulos  apresentados tempestivamente, para comprovação de experiência profissional, 
estão em desacordo com alínea “e.1” do item 9.4 do Edital 001/2016, por não apresentarem 
o comprovante de conclusão da graduação exigida como pré-requisito para o cargo. 

Cargo:  Professor Ensino Fundamental II – Educação Artística (Código 011) 

Inscrição Nome Parecer 

299056-1 JEANE DE JESUS SANTOS 

A certidão de especialização em demanda foi expedida após 04/03/2016, data de término 
das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

O Histórico Escolar apresentado não está de acordo com as especificações contidas na 
alínea “c” do item 9.4 do Edital 001/2016. 

O certificado do curso em demanda, não fez parte dos títulos encaminhados 
tempestivamente para análise. 

As  declarações emitidas pelo Centro Educacional Claudionor Batista e Colégio Estadual 
Santa Rita de Cássia para comprovação de experiência profissional, foram expedidas após 
04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

308079-4 SIMONE SOUZA BOMFIM 
A  declaração apresentada  para comprovação de experiência profissional foi expedida após 
04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

Cargo: Professor Ensino Fundamental II – Inglês (Código 012) 

Inscrição Nome Parecer 

290300-0 GIOLANDA MUNIZ ROCHA 

A  declaração apresentada  para comprovação de experiência profissional  foi expedida após 
04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

O diploma de especialização em demanda não está relacionado à área de atuação do cargo 
pretendido, conforme Quadro 4 – Cargo (012) do item 9.2.2 do Edital 001/2016. 

Os certificados de cursos emitidos pela UFBa e UNEB foram expedidos após 04/03/2016, 
data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

O certificado emitido pela UFSC está em desacordo com Quadro 4 – Cargo (012) do item 
9.2.2 do Edital 001/2016, por não estar relacionado à área de educação. 

298521-1 SEVERINO ALVES REIS 

O diploma de especialização em demanda não está relacionado à área de atuação do cargo 
pretendido, conforme Quadro 4 – Cargo (012) do item 9.2.2 do Edital 001/2016. 

O atestado apresentado  para comprovação de experiência profissional foi expedido após 
04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 001/2016. 

A declaração apresentada para comprovação de experiência profissional está em desacordo 
com o item 9.4, alínea “e” do Edital 001/2016 , por estar sem firma reconhecida. 

316421-2 VIVALDO PINTO DE MEIRELES JÚNIOR 

Os documentos  apresentados para comprovação de experiência profissional estão em 
desacordo com alínea “e.1” do item 9.4 do Edital 001/2016, por não apresentarem o 
comprovante de conclusão da graduação exigida como pré-requisito para o cargo. 

Cargo:  Professor Ensino Fundamental II – Educação Física (Código 013)  

Inscrição Nome Parecer 

299249-5 ALIRIO BRAZ DA SILVA 

Os documentos  apresentados para comprovação de experiência profissional estão em 
desacordo com alínea “e.1” do item 9.4 do Edital 001/2016, por não apresentarem o 
comprovante de conclusão da graduação exigida como pré-requisito para o cargo. 

311406-0 MARCONE DA SILVA CERQUEIRA 

Os documentos  apresentados para comprovação de experiência profissional estão em 
desacordo com alínea “e.1” do item 9.4 do Edital 001/2016, por não apresentarem o 
comprovante de conclusão da graduação exigida como pré-requisito para o cargo. 

Cargo:  Psicólogo (Código 014)   

Inscrição Nome Parecer 

310499-4 ANA TAILA LINS PAOLILLO 

Os documentos apresentados  para comprovação de experiência profissional foram 
expedidos após 04/03/2016, data de término das inscrições, conforme item 9.2 do Edital 
001/2016. 
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b) Recursos Procedentes: 
 

Cargo: Auxiliar de Classe (Código 001) 

Inscrição Nome Parecer 

314161-0 ANDREA ARGOLO DOS SANTOS CONCEIÇÃO 
Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo Formação Acadêmica : 

Magistério (Nível Médio) de 0,0 para 2,0 

306259-0 CÍCERA DE LIMA SANTANA 
Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo Formação Acadêmica : 

Magistério (Nível Médio) de 0,0 para 2,0 

314936-0 DAYANA VIEIRA SILVA 
Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo Formação Acadêmica : 

Magistério (Nível Médio) de 0,0 para 2,0 

311643-0 SANDRA FONSECA MUSTAFA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo Cursos de 

Aperfeiçoamento: 

Carga horária de 40h de 0,5 para 0,0 

Carga horária de 41 e 120h de 0,0 para 1,0 

 

 
 

II. Recursos não conhecidos por descumprirem o disposto no item 12.4 do Edital: 
  

Inscrição Nome Cargo 

297311-2 NILCÉLIA BRITO GUEDES (001)  Auxiliar de Classe 

 

III. Tornar público que por erro material na totalização dos pontos do Grupo “Cursos de Aperfeiçoamento na 
Área de Educação” pertinente ao Quadro 4 – Auxiliar de Classe, os candidatos abaixo relacionados tiveram 
sua pontuação alterada naquele item para não ultrapassar a pontuação máxima de 3,0 pontos: 

 

Inscrição Nome Cargo 

311243-0 ANDREZA DANTAS PEREIRA DOS SANTOS  

(001)  Auxiliar de Classe 311076-8 IMÁRIA RIOS BARRETO 

309969-8 MARIZA LIMA DOS SANTOS DE MORAIS 

312378-4 SUZANE SANTANA SILVA 

 
 

Salvador, 02 de maio de 2016 
 
 

Comissão do Concurso 

Fundação CEFETBAHIA 


