
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR 

(Gov das Armas Prov PE/1821) 

REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE 

 

RESULTADO DOS RECURSOS DA AVALIAÇÃO CURRICULAR PUBLICADA EM 07 NOV 22 CET - 2022.5. 

1. Nos recursos impetrados pelos candidatos, participantes da fase de Avalição Curricular, conforme relação publicada em 07 NOV 22 

e dentro do prazo estipulado no Art 96 do Aviso de Convocação 2022.5, foram dados os seguintes despachos, conforme quadro abaixo: 

 

2. As observações constantes dos recursos Deferidos Parcialmente se referem à parte que foi considerada deferida e a que foi 

Indeferida. 

3. Conforme determina o Art 102- “O recurso julgado “indeferido” (inclusive a parte indeferida do recurso considerado Deferido 

Parcial) constitui a última instância na esfera administrativa, esgotando-se a possibilidade de impetração de novo embargo que trate do 

mesmo assunto.” 

 



 

NOME 

 

ESPECIALIDADE 

 

GUARNIÇÃO 

 

RESULTADO 

 

OBS 

NOTA 

VALIDADA 

 

 

DANILO JUVENCIO DA SILVA 

 

 

AUX MECÂNICO 

AUTO 

 

 

JOÃO PESSOA 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

(a) 

Eliminado -   

§1º  do art 156  
por Contrariar  

inciso III do Art 

38, Art 79 e Anexo 

N1 
 

DANILO LOPES DE FIGUEIREDO 

 

MOTORISTA D OU E 
 

JOÃO PESSOA 

 

INDEFERIDO 

 

(b) 
Eliminado -  

§2º  do art 156 
   

 

FLAVIO BARBOSA DO AMARANTE 

 

MOTORISTA D OU E 
 

JOÃO PESSOA 
 

DEFERIDO 
 

- 
 

40,00 

IVAN DE MELO BATISTA JUNIOR 
 

MOTORISTA D OU E 
JOÃO PESSOA DEFERIDO - 37,69 

 

a. Candidato foi eliminado do processo seletivo pelos §2 e §7 do Art 156 do Aviso de Convocação 2022.5,  os arquivos referentes ao 

Certificado Ensino Fundamental e Certificado Curso Profissionalizante estavam  corrompidos. 01) No recurso impetrado, em 08 NOV 22, 

apresentou  o certificado do curso profissionalizante de mecânico, no entanto, não apresentou o diploma/certificado de conclusão do ensino 

fundamental, item obrigatório e indispensável para o desempenho do cargo, conforme determinam os inciso III do art 38 e art 79 do 

aviso de convocação, contrariando, ainda,  os Art 97 e 98 no que tange ao recurso da fase de avaliação curricular  e as orientações sobre 

recursos, previstas na publicação do resultado da Avaliação Curricular, ocorrida em 07 NOV 22, permanecendo Eliminado do processo seletivo  

(INDEFERIDO). 

 



b. 1) Candidato foi eliminado do processo seletivo pelo §2º do art 156 do Aviso de Convocação 2022.5, por anexar  diploma/certificado  de  

formação  com dados ilegíveis que dificultem a sua avaliação ( Nome do candidato não está legível no diploma anexado na inscrição) 2) 

Perdeu, ainda, pontuação no quesito experiência profissional  por contrariar o inciso I do Art 82 ( falta dos dados pessoais da CTPS e folha da 

foto). No recurso impetrado em 09 NOV 22 reapresentou a cópia da carteira nacional de habilitação (CNH) já apensada na inscrição, contudo, 

não apresentou  cópia do certificado de conclusão do ensino fundamental que motivou a eliminação no processo seletivo, item obrigatório 

e indispensável para o desempenho do cargo, conforme determinam o inciso III do Art 38 e Art 79 do Aviso de Convocação 2022.5, os Art 

97 e 98 no que tange ao recurso da fase de avaliação curricular  e as orientações sobre recursos, previstas na publicação do resultado da 

Avaliação Curricular, ocorrida em 07 NOV 22, permanecendo Eliminado do processo seletivo, por contrariar  §2º do art 156 do Aviso de 

Convocação 2022.5, além de não apresentar os dados de identificação da CTPS que motivaram a perda de pontuação no quesito experiência 

profissional,  contrariando o inciso I do Art 82, bem como,  os Art 97 e 98 no que tange ao recurso da fase de avaliação curricular  e as 

orientações sobre recursos, previstas na publicação do resultado da Avaliação Curricular, ocorrida em 07 NOV 22 (INDEFERIDO).  

        

 

Quartel em Recife - PE, 28 de Novembro de 2022. 

                    Rodrigo Moreira da Silva – Tenente Coronel 

    Chefe da SESMIL/7ª RM 

 


