SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEZEMBRO/2019
RESPOSTAS AOS RECURSOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 011/2019

Nº INSCRIÇÃO:

2019/011-OVH.T3A

CARGO:

PROFESSOR A

CANDIDATO:

JULIANA DE SOUZA GUIMARÃES

SITUAÇÃO DO
RECURSO:

DEFERIDO
INDEFERIDO

X

RESPOSTA AO RECURSO:
A Comissão para Análise e Classificação de Inscritos no Processo Seletivo Simplificado
para Formação de Cadastro de Reserva - Edital 011/2019 estudou e avaliou o referido
recurso, chegando à seguinte conclusão:
3.2 As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, mesmo quando efetuado por terceiros, eximindo-se a
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informação
incorreta, de informação desconforme com os termos do edital ou de opção incorreta
referente à função pretendida, fornecidos pelo candidato através do formulário eletrônico de
inscrição.

Nº INSCRIÇÃO:

SEM NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CARGO:

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE CARGO

CANDIDATO:

MICHELLE DE ASSIS FIGUEIREDO

SITUAÇÃO DO
RECURSO:

DEFERIDO
INDEFERIDO

X

RESPOSTA AO RECURSO:
A Comissão para Análise e Classificação de Inscritos no Processo Seletivo Simplificado
para Formação de Cadastro de Reserva - Edital 011/2019 estudou e avaliou o referido
recurso, chegando à seguinte conclusão:
3.4 Caso o candidato não efetive sua inscrição ou não grave as alterações em sua inscrição
dentro do prazo destinado à realização das inscrições, o mesmo será considerado como
não inscrito e, portanto, estará automaticamente excluído do processo seletivo.

Nº INSCRIÇÃO:

2019/011-TBL.XGO

CARGO:

PROFESSOR A

CANDIDATO:

ANA CLÁUDIA SOARES GONZAGA

SITUAÇÃO DO
RECURSO:

DEFERIDO
INDEFERIDO

X

RESPOSTA AO RECURSO:
A Comissão para Análise e Classificação de Inscritos no Processo Seletivo Simplificado
para Formação de Cadastro de Reserva - Edital 011/2019 estudou e avaliou o referido
recurso, chegando à seguinte conclusão:
3.2 As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, mesmo quando efetuado por terceiros, eximindo-se a
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informação
incorreta, de informação desconforme com os termos do edital ou de opção incorreta
referente à função pretendida, fornecidos pelo candidato através do formulário eletrônico de
inscrição.

3.2.2. O candidato deverá informar obrigatoriamente a escolaridade referente à
habilitação exigida para a função pretendida, sob pena de indeferimento da
inscrição.
Nº INSCRIÇÃO:

2019/011-O18.GJL

CARGO:

PROFESSOR A

CANDIDATO:

EMERSON RODRIGO FERNANDES FERREIRA

SITUAÇÃO DO
RECURSO:

DEFERIDO
INDEFERIDO

X

RESPOSTA AO RECURSO:
A Comissão para Análise e Classificação de Inscritos no Processo Seletivo Simplificado
para Formação de Cadastro de Reserva - Edital 011/2019 estudou e avaliou o referido
recurso, chegando à seguinte conclusão:
3.2.5. As experiências profissionais em empresas privadas e em outras redes públicas, que
não as do Município de Lagoa Santa, não serão computadas para fins de classificação.
6.3.
O candidato classificado, quando convocado, será contratado e investido na função
pública, se atendidas às seguintes exigências:
b) Se declarada, comprovar a experiência profissional remunerada no serviço público
da Rede Pública Municipal de Lagoa Santa, no desempenho da função pretendida por
meio de declaração expedida em papel timbrado, com carimbo e assinatura do
responsável pelo órgão.

Nº INSCRIÇÃO:

2019/011-ZEI.LUI

CARGO:

PROFESSOR A

CANDIDATO:

FABIANA MIGUEL RODRIGUES LEITE

SITUAÇÃO DO
RECURSO:

DEFERIDO
INDEFERIDO

X

RESPOSTA AO RECURSO:
A Comissão para Análise e Classificação de Inscritos no Processo Seletivo Simplificado
para Formação de Cadastro de Reserva - Edital 011/2019 estudou e avaliou o referido
recurso, chegando à seguinte conclusão:
4.1 A classificação dos candidatos será feita após decisão acerca do deferimento ou não
das inscrições com base na análise das informações declaradas no ato da inscrição.

Nº INSCRIÇÃO:

SEM NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CARGO:

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE CARGO

CANDIDATO:

SUELI ROCHA COELHO SANTOS

SITUAÇÃO DO
RECURSO:

DEFERIDO
INDEFERIDO

X

RESPOSTA AO RECURSO:
A Comissão para Análise e Classificação de Inscritos no Processo Seletivo Simplificado
para Formação de Cadastro de Reserva - Edital 011/2019 estudou e avaliou o referido
recurso, chegando à seguinte conclusão:
3.4 Caso o candidato não efetive sua inscrição ou não grave as alterações em sua inscrição
dentro do prazo destinado à realização das inscrições, o mesmo será considerado como
não inscrito e, portanto, estará automaticamente excluído do processo seletivo.

