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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

Recurso recebido dia 28/02/2023 às 09:49. 

Conteúdo: Solicitação da candidata com Número de Inscrição 095, ser inserida 

na Lista de Classificação Preliminar junto aos demais candidatos para o Cargo 

de Professor Geografia.  

Situação: Recurso deferido. 

 

 

 

Recurso recebido dia 28/02/2023 às 10:05. 

Conteúdo: Solicitação da candidata com Número de Inscrição 0193, para 

correção de erro constante na Lista de Classificação Preliminar quanto à nota 

final da contagem de pontos. Alterar de 3,0 para 3,5 conforme consta em sua 

ficha de inscrição.  

Situação: Recurso deferido. 

 

 

 

Recurso recebido dia 28/02/2023 às 10:20. 

Conteúdo: Solicitação da candidata com Número de Inscrição 0141, para seja 

incluída na Lista de Classificação Preliminar no Cargo de Professor de 

Geografia.  

Situação: Recurso deferido. 
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Recurso recebido dia 28/02/2023 às 10:52. 

Conteúdo: Solicitação da candidata com Número de Inscrição 030, para seja 

realizada a seguinte correção na Lista de Classificação Preliminar: alteração do 

Cargo Professor Ciências para o cargo Professor Pedagogo, conforme consta 

em sua ficha de inscrição. 

Situação: Recurso deferido. 

 

 

 

Recurso recebido dia 28/02/2023 às 11:08. 

Conteúdo: Solicitação da candidata com Número de Inscrição 0267, para seja 

incluída na Lista de Classificação Preliminar no Cargo Professor Pedagogo Zona 

Rural.  

Situação: Recurso deferido. 

 

 

 

Recurso recebido dia 28/02/2023 às 17:20. 

Conteúdo: Solicitação da candidata com Número de Inscrição 0135, para que 

seja corrigida na Lista de Classificação Preliminar sua data de nascimento de 

1998 para 1988, conforme documento entregue no ato da inscrição, além da 

correção na grafia do sobrenome, onde o correto seria com Z e não com S. 

No mesmo recurso, a candidata solicitou a informação de qual seria a data de 

divulgação da titulação dos candidatos, haja vista ser este, um item de 

desempate conforme constante no Edital do PSS 001-2023 item 4.1.2. Tal 
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informação foi disponibilizada na Lista de Classificação Final, após prazo de 

recursos. 

Situação: Recurso deferido. 

 

 

 

Recurso recebido dia 28/02/2023 às 17:40. 

Conteúdo: Solicitação da candidata com Número de Inscrição 0202, para que 

seja corrigida na Lista de Classificação Preliminar seu nome, conforme consta 

nos documentos entregues no ato da inscrição. 

Situação: Recurso deferido. 

 

 

 

Recurso recebido dia 01/02/2023 às 20:33. 

Conteúdo: Solicitação da candidata com Número de Inscrição 0264, para que 

seja corrigida na Lista de Classificação Preliminar seu cargo, conforme consta 

em sua ficha de inscrição. 

Situação: Recurso deferido. 

 

 

 
Recurso recebido dia 01/02/2023 às 21:57. 

Conteúdo: Solicitação da candidata com Número de Inscrição 074, para que 

haja separação dos candidatos na Lista de Classificação em zona rural e zona 

urbana, incluindo distritos e as escolas sem direção própria.  
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Conforme consta no item 1.1. do PSS 001-2023, o referido “Processo Seletivo 

Simplificado - PSS, é destinado à seleção de profissionais para atuar em 

estabelecimentos da Rede Pública Municipal de Ensino, exclusivamente para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo os 

cargos vagos existentes em todo o território do município de Juína-MT, face 

ausência de pessoal efetivo para atender a demanda, mediante Contrato 

Administrativo Temporário por prazo determinado” (grifo nosso).  

Logo, ofereceu-se igual oportunidade de inscrição a todos os candidatos, 

observando sua titulação profissional. 

Situação: Recurso indeferido. 

 
 
 
 

Juína, 02 de março de 2023.  

 


