EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS
CONTRA RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS -RETIFICADOA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MATARACA, estado da Paraíba e a CONTEMAX
CONSULTORIA, divulgam por este edital os julgamentos dos recursos contra o resultado das Avaliações de Títulos:

INSC

CARGO

RECURSO

RESULTADO

FUNDAMENTO

72890

Professor BPedagogia

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO

Defere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, em razão do candidato não
ter apresentado certidão/declaração em conformidade com o Edital Regulador, Capítulo
X, item 5.1, subitem 1.6 (Prefeitura Municipal de Baía da Traição/habilitada Magistério
2001). Pontua: 2,5.
Total da Pontuação após revisão: 4,0 pontos.

75422

OdontólogoUSF

Revisão de
avaliação dos
títulos.

INDEFERIDO

Indeferido pedido de análise, uma vez que todos os documentos enviados NÃO
possuem autenticação, conforme Edital de Convocação para Entrega de Títulos, Cap.
II. INFORMAÇÕES GERAIS: item 2:
“Os Títulos a serem entregues deverão ser encaminhados em fotocópias autenticadas
(tabelionato público em cartório) e discriminados em relação específica, sem rasuras ou
emendas, identificada com o nome completo do(a) candidato(a), número do documento de
identidade e opção do cargo, devendo esta relação ser datada e assinada pelo candidato ou por
procurador regularmente constituído, conforme FORMULÁRIO DE ENTREGA DOS TÍTULOS
disponível no site”.

Total da Pontuação após revisão: Zero.
83857

OdontólogoUSF

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO

76824

Professor BPedagogia

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO
EM PARTE

Defere-se o recurso no quesito Curso de Aperfeiçoamento, tendo sido apresentados
os seguintes: Extensão, UFPB-2013, Medidas e Adequação do Meio Bucal para
controle da carie dentária, 320h e Extensão, UFPB-2012, Saúde Bucal na
Comunidade, 480h. Pontua: 1,0 pontos.
Total da Pontuação após revisão: 68461,5 pontos.
Defere-se o recurso no quesito Curso de Aperfeiçoamento, tendo sido apresentados
os seguintes: Conceitos básicos da Análise Aplicada do Comportamento-180h,
INAPEA, 2019 e Curso de Escrita Acadêmica -180h, Contatos Emp. Edu. E Serviços,
2019. Pontua: 1,0 pontos.
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Indefere-se o recurso, no quesito Artigos, tendo em vista o NÃO envio das publicações
e sim Certificados em Participações em Eventos que certifica a apresentação dos
trabalhos, não há confirmação de aprovação ou mesmo publicação, dessa forma não
pontua.
Total da Pontuação após revisão: 7,5 pontos.
80702

82455

Procurador
Jurídico

Professor BPedagogia

Revisão de
avaliação dos
títulos.

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO
EM PARTE

DEFERIDO

Defere-se o recurso, no quesito Eventos Científicos, em razão do envio das seguintes
participações: XVI CIENTEC, semana de Ciência, Tecnologia e Cultura, 2010-UFRN;
Encontro Regional de Estudantes de Direito-ERED, Nordeste II, 2007 e outros. Pontua
1,0 ponto;
Defere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, tendo em vista o computo
ser de 5 anos e não 3. Declarações: Poder Judiciário-RN, Foro Comarca de Macau,
19/07/2013-16/03/2014; 17-03-2014-06/03/2017; Poder Judiciário-RN-4ºJuizado
Especial Cível, Criminal e da Faz. Publica, Assessora Juizado Especial 24/03/201720/03/2019. Pontua 2,5 pontos.
Indefere-se o recurso no quesito Curso de Aperfeiçoamento, tendo em vista todos os
certificados possuírem carga horária inferior a 180h.
Total da Pontuação após revisão: 5,0 pontos. Pontuação Final Correta
Defere-se o recurso, no quesito Publicação de Livros, em razão da candidata não ter
apresentado os seguintes:
1.
2.

Anais do V SECampo GT5: A Educação de jovens e adultos na perspectiva da Educação popular
e economia solidária (...) – ISBN 978-85-237-1375-1, Editora UFPB;
Anais da VI Jornada de Estudos Freireanos:Os saberes matemáticos na escola básica indígena:
reflexões (...)- ISBN 978-85-237-1467-3, editora UFPB.

Total da Pontuação após revisão: 7,086853pontos.
74079

Professor BPedagogia

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO
EMP PARTE

Defere-se o recurso no recurso Curso de Aperfeiçoamento, tendo sido enviado o
seguinte: Aperfeiçoamento em Educação, Pobreza e Desigualdade Social, UFPB 2018,
180h; de outro modo a atividade de monitoria não corresponde a Curso de
Aperfeiçoamento e sim atividade acadêmica. Pontua 0,5 ponto.
Indefere-se o recurso, no quesito Graduação Diferente do Cargo, em razão do envio
de Certificado, desacompanhado de histórico, estando expresso “colação de grau em
29/05/2020”.
Total da Pontuação após revisão: 6,5 pontos.
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73314

Contador

Avaliação dos
títulos.

DEFERIDO
EM PARTE

Defere-se o recurso, no quesito Pós-graduação, “Lato Sensu” Especialização, tendo
em vista o envio de Certificado, Gestão Pública, UFPB-março 2015. Pontua 0,5 ponto.
Indefere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, tendo em vista o envio de
certidões de empresas, não anotadas em CTPS, conforme disciplina o Edital e
Regulamento, cap. X, item 1.6. Não há comprovada prestação de serviços para órgãos
públicos/afins.
Total da Pontuação após revisão: 6,5 pontos.

84618

Procurador
Jurídico

Revisão de
avaliação dos
títulos.

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, tendo em vista a
apresentação dos documentos NÃO autenticados, conforme Edital de Convocação
para Entrega de Títulos, Cap. II. INFORMAÇÕES GERAIS: item 2:
“Os Títulos a serem entregues deverão ser encaminhados em fotocópias autenticadas
(tabelionato público em cartório) e discriminados em relação específica, sem rasuras ou
emendas, identificada com o nome completo do(a) candidato(a), número do documento de
identidade e opção do cargo, devendo esta relação ser datada e assinada pelo candidato ou por
procurador regularmente constituído, conforme FORMULÁRIO DE ENTREGA DOS TÍTULOS
disponível no site”.
De outro modo, esclarece que estágio durante o período de curso da graduação NÃO computa como EXPERIÊNCIA, e
sim componente obrigatório para colação de grau.

Total da Pontuação após revisão: 4,5 pontos.
74484

Professor BPedagogia

Revisão de
avaliação dos
títulos.

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, tendo em vista a
apresentação de declaração sem computo de tempo. Não há período de trabalho.
Total da Pontuação após revisão: 4,0 pontos.

75904
87491

Professor CMatemática

Pontuação
máxima Prova
de títulos.

INDEFERIDO

Indefere-se a pretensão do candidato por falta de argumentação. Todos os títulos
passiveis de pontuação foram considerados.

86853

Professor BPedagogia

Revisão de
avaliação dos
títulos.

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, tendo em vista que o
documento enviado corresponde a Bolsa de programa de formação, Projeto PIBIDUFPB, período de 2014-2016, anterior a colação de Grau, datada em 16 de dezembro
de 2016 (UFPB- Licenciatura em Pedagogia).
Indefere-se o recurso, no quesito Curso de Aperfeiçoamento, por possuírem carga
horária inferior a exigida, ou seja 180 horas.
Total da Pontuação após revisão: 1,5 pontos
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82963

Assistente
Social

Revisão de
avaliação dos
títulos.

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, tendo em vista que
estágios não computam, correspondem à atividades obrigatórias para colação de
grau(Fundação Universidade de Tocantis-abril/2012): Poder Judiciário-PB, Comarca
Sapé, estagiária (2009-2010); Sec. De Estado da Cidadania e Administração
Penitenciária-MA, estagiária (2009-2010);
empresa Japungu Agroindustrial S/A,
estagiária(2010-2011); Associação Promocional do Ancião, voluntária(105/201810/2019), não apresentou Termo de Voluntariado; Associação Promocional do Ancião,
Assistente Social (nov/2019-até dias atuais-24/04/2020), CTPS sem autenticidade.
Anotação em CTPS: Japungu Agroindustrial S/A, Assistente Social (abril/2014nov/2015). Retifica-se, onde se lê 2,0 ponto, leia-se 0,5 ponto.
e Indefere-se o recurso, no quesito Curso de Aperfeiçoamento, por possuírem carga
horária inferior a exigida, ou seja 180 horas.
Total da Pontuação após revisão: 3,0 pontos

73077

Professor BPedagogia

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO

Defere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, tendo sido enviada
declaração Prefeitura de Mataraca-PB, período 2017 até a presente data(23/03/2020).
Colação de grau out/2010-UECE. Pontua 1,5.
Indefere-se o recurso, no quesito Graduação Diferente do Cargo, tendo sido enviado
Diploma de Pedagogia, requisito para ingresso ao cargo, conforme dispõe Anexo IQuadro de Vagas, do Edital Regulador.
Total da Pontuação após revisão: 3,0 pontos

73014

Professor BPedagogia

Revisão de
avaliação dos
títulos.

INDEFERIDO

Indeferido pedido de análise, uma vez que todos os documentos enviados NÃO
possuem autenticação, conforme Edital de Convocação para Entrega de Títulos, Cap.
II. INFORMAÇÕES GERAIS: item 2:

Inscrição
correta

“Os Títulos a serem entregues deverão ser encaminhados em fotocópias autenticadas
(tabelionato público em cartório) e discriminados em relação específica, sem rasuras ou
emendas, identificada com o nome completo do(a) candidato(a), número do documento de
identidade e opção do cargo, devendo esta relação ser datada e assinada pelo candidato ou por
procurador regularmente constituído, conforme FORMULÁRIO DE ENTREGA DOS TÍTULOS
disponível no site”.

Total da Pontuação após revisão: Zero.
87421

Professor BPedagogia

Revisão de
avaliação dos
títulos.

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso, no quesito Graduação Diferente do Cargo, tendo sido enviado
Diploma de Licenciatura em Letras, previsão de colação de grau em 24/04/2020, após
o término das inscrições, conforme Edital de Convocação para Entrega de Títulos,
Cap.III. INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS TÍTULOS:
1. Constituem Títulos os indicados no anexo III do Edital Regulador, com pontuação máxima de 20
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(vinte) pontos, expedidos até a data do término das inscrições, devidamente comprovados e em
área relacionada ao cargo pretendido.

Indefere-se o recurso, no quesito Curso de Aperfeiçoamento, tendo sido enviado
Projetos PROLICEN/UFPB, documentos enviados correspondem a Bolsas de
programa de formação.
Indefere-se o recurso, no quesito Artigos, tendo em vista o NÃO envio das publicações
e sim Certificados em Participações em Eventos que certifica a apresentação dos
trabalhos, não há confirmação de aprovação ou mesmo publicação, dessa forma não
pontua.
Retifica-se o quesito Experiência Profissional, onde se lê 1,0 ponto, leia-se 0,5
ponto, correspondente à anotação em CTPS, Instituto Educacional Polaris
(28/01/2019-até presente autenticação, 19/03/2020.
Total da Pontuação após revisão: 2,0 pontos
73747

OdontólogoUSF

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO

Defere-se o recurso e retifica-se o quesito Experiência Profissional, onde se lê 1,5
ponto, leia-se 2,5 pontos, tendo em vista o envio das de certidões em conformidade
com o Edital Regulador: Corumbá-MT (06/11/2012); Canguaretama-RN (05/201310/2014); Tangará-RN (01/2016-09/2017); PJ-CNPJ 21.332.467/000.1-09, Multi
Odonto, desde 2014 até presente (19/03/2020).
Total da Pontuação após revisão: 3,5 pontos

76312

Professor CEducação
Física

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO

Defere-se o recurso, no quesito Pós-graduação, “Lato Sensu” Especialização, tendo
em vista o envio de Declaração, Fisiologia Clínica do Exercício, 25 de janeiro de 2020,
UFRN. Pontua 0,5 ponto.
Indefere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, tendo em vista o envio de
certidões de empresas, não anotadas em CTPS, conforme disciplina o Edital e
Regulamento, cap. X, item 1.6. Não há comprovada prestação de serviços para órgãos
públicos/afins.
Total da Pontuação após revisão: 2,0 pontos.

73127

Professor CEducação
Física

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO

Defere-se o pedido de revisão dos Títulos apresentado pelo candidato 73418, no
quesito Experiência Profissional. O candidato recorrido apresentou certidão da
Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia- Paraíba, função de
Professor (05 anos, datada em 18/03/2020), contudo a colação de grau referente a
licenciatura de Educação Física é datada de jul/2018. Dessa forma corresponde ao
período de 1 ano e 10 meses. Pontua 0,5 ponto. Onde se lê 2,5, leia-se 0,5 ponto.
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84618

Procurador
Jurídico

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO
EM PARTE

Defere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, tendo sido enviadas
declarações/certidões computam 05 anos de experiência, assim como anotação da
CTPS, Amazon Construções, CNPJ 04.558.234/000.1-00, Assist. Juridico (11/201810/2019). Pontua 2,5 ponto.
Defere-se o recurso, no quesito Pós-graduação, “Lato Sensu” Especialização, tendo
em vista o envio dois certificados: Direito Material e Processual, M.Nassau (09-2015) e
Direito Imobiliário, FESP (02-2019). Pontua 1,0 ponto.
Indefere-se o recurso, no quesito Curso de Aperfeiçoamento, tendo sido enviado
Cursos Preparatórios para 1ª FASE da OAB (ambos), tratam-se de cursos de caráter
revisional com finalidade de aprovação em prova específica, desta forma não pontua.
Total da Pontuação após revisão: 4,5 pontos.

74369

Professor CMatemática

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO

Defere-se o recurso, no quesito Artigos, tendo em vista o envio de artigo publicado nos
anais do XXII Congresso de Pesquisa e Ensino de Transportes, intitulado “Análise da
influência de veículos ruidosos no nível de pressão sonora em via urbana”, ISBN 97885-87893-14-7. Pontua 0,5 ponto.
Total da Pontuação após revisão: 2,0 pontos.

78829
74290
74022

Omissão no
Resultado
Preliminar

DEFERIDO

Publicado – Resultado Final de Avaliação de Títulos.

76366
85392
83687
76366
87429
73067

Entrega de
Títulos
posterior ao
prazo

INDEFERIDO
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Indefere-se o pedido proposto para reabertura de prazo para entrega dos Títulos.
O Art. 4º do Decreto Municipal n.º 007, prevê: “realização de quaisquer eventos (...)
reúnam mais de 100 pessoas”, o que não ocorreu. O prazo para envio dos Títulos ficou
estabelecido de “dias 19 e 20/032020, Via Correios com Aviso de Recebimento
(AR) para sede da empresa Contemax Consultoria ou; b. dias 23 a 27/03/2020,
presencialmente na sede da Prefeitura junto a Comissão do Concurso Público”, após a
suspensão, foi decidido pela Comissão a retomada, tendo sido adotado todos os
cuidados, conforme recomendações dos órgãos públicos.
Publicado COMUNICADO no dia 17 de abril, convocou-se para entrega de forma
presencial e/ou por meio de procurador, sendo de inteira responsabilidade do
candidato o acompanhamento das publicações no site da Banca, conforme Cap. XVIII:
“13. Todas as convocações das etapas, avisos e resultados oficiais, referentes a
este Certame, até a homologação do resultado final, serão comunicados e/ou

publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no
Consultoria www.contemaxconsultoria.com.br
e no site
MUNICIPAL DE MATARACA www.mataraca.pb.gov.br
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento,
alegada qualquer espécie de desconhecimento.”

87378
INCLUSÃO

73418
INCLUSÃO

site da Contemax
DA PREFEITURA
sendo de inteira
não podendo ser

Professor BPedagogia

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO

Defere-se o recurso, no quesito Experiência Profissional, tendo sido enviadas as
declarações: Secretaria de Estado da Educação da Cultura e do Desporto-RN,
professora, 11/2010-11/2012; Prefeitura Baía Formosa-PB, professora nos anos 2013
até 2016; Prefeitura de Baía Formosa-PB, período 10-2017 até 12-2019. Prefeitura São
José de Mipibu-RN, 04 a 12-2016. Demais estão sem autenticidade. Colação de grau
out/2009-UECE. Pontua 2,5.
Total da Pontuação após revisão: 5,0 pontos

Professor CEducação
Física

Revisão de
avaliação dos
títulos.

DEFERIDO

Defere-se o recurso, no quesito Eventos Científicos, tendo em vista o envio dos
documentos: I Fórum Acadêmico do Parfor Integrando Saberes em um mundo plural,
2014-FIEP; IV Seminário Temático em Educação, 2009-UFPB. Pontua 1,0 ponto.
Retificada a experiência Profissional: onde se lê 2,5, leia-se 0,5.
Total da Pontuação após revisão: 4,0 pontos.

Mataraca/PB, 08 de maio de 2020.
À Comissão
Contemax Consultoria
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