
 

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 

 

WESLEY MENEZES DA SILVA 

AUXILIAR DE 

MECÂNICA AUTO 

 

PETROLINA 

 

DEFERIDO 

 

- 

 

15,06 

JOÃO VICTOR MARANHÃO 

NASCIMENTO 

AUXILIAR DE 

MECÂNICA AUTO 

 

PETROLINA 

 

INDEFERIDO 

 

(a) 

 

0,0 
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MURILO DOS SANTOS 

 

BOMBEIRO 

HIDRÁULICO 

 

 

PETROLINA 

 

INDEFERIDO 

 

(b) 

Eliminado - §7º do 

Art 156 por 

Contrariar  inciso 

III do Art 38, Art 

79 e Anexo N1 

 

(a) Candidato perdeu pontuação no quesito Experiência Profissional, por ter escolhido o campo de comprovação de experiência como sendo 

Carteira de trabalho, no entanto, não anexou no campo devido a folha da Carteira de trabalho onde consta o contrato de trabalho, a função 

exercida e o período trabalhado (inicio fim), bem como não apresentou a  folha  da  CTPS  onde  constam  os  dados  pessoais de identificação e a 

Folha da fotografia,  referentes a empresa CLINN AUTO/ AUTOVIA RENAULT/AUTORAC HYUN, contrariando o Inciso I do Art 82 . 

1) No recurso apresentado em 09 NOV 22, não anexou as folhas da Carteira de trabalho que comprovem o tempo declarado na empresa 

CLINN AUTO/ AUTOVIA RENAULT/AUTORAC HYUN, conforme lançado pelo próprio candidato na inscrição e que motivaram a 

perda da pontuação neste quesito, contrariando o inciso I do Art 82. 2) Não obstante, o candidato anexou ao recurso folhas da carteira de 

trabalho referentes a períodos e empresas diferentes da lançada na inscrição, além de tentar mudar a comprovação da experiência para 

situação de autônomo, por meio de documento não previsto no Edital,  ademais de não apresentar os devidos Registros de Pagamento de 

Autônomo (RPA) previstos no inciso IV do Art 82, contrariando, ainda,  o Art 99 que estabelece que na fase  recursal  não serão considerados 

documentos  diferentes dos dados que forem lançados pelo próprio candidato no momento da inscrição. 3) Ainda que pese que o candidato 

contraria o Edital ao tentar de forma sub-reptícia apresentar documento não previsto para comprovar a situação de autônomo, o próprio 

documento apresentado informa categoricamente que o candidato é proprietário de empresa, contrariando o inciso I do Art 93 pela função não 

pertencer a área postulada na inscrição, além do fato de contrariar o Art 84  que estabelece de forma apodítica que  “(...)não será aceita 

experiência profissional na qualidade de proprietário e/ou sócio de empresa”, pois o objeto da seleção não é contratar profissional com 

experiência de gerir empreendimentos de qualquer natureza,  mas,  no caso em tela,  a função específica de auxiliar de mecânico de 

automóvel, além de contrariar o  consagrado princípio de vinculação ao instrumento convocatório, que estabelece que o Edital é a lei do processo 

seletivo, impondo ao participante o conhecimento expresso de seu regramento e o fiel cumprimento de suas disposições,  os quais o candidato 

não poderá alegar desconhecimento, uma vez que a leitura, conhecimento e cumprimento do regramento editalício faz parte da 

seleção, conforme determinam os Art 9º, 18, 25, 31, 48 e 55.  (INDEFERIDO). 

 

(b) Candidato foi eliminado por apresentar diplomas/certificados de formação não pertencentes a área de inscrição, no caso em tela,   não 

apresentou o diploma de Instalador Hidráulico Residencial  com carga horária mínima de 50 horas, previsto para a especialidade na qual se 

inscreveu no certame, contrariando o §5º do Art 156, 1)  No recurso impetrado em  10 NOV 22,  reapresentou o certificado de conclusão do 



ensino médio, já apensado na inscrição, no entanto, não apresentou o diploma/certificado de conclusão do curso de Instalador Hidráulico 

Residencial  com carga horária mínima de 50 horas,  documento obrigatório e indispensável para o desempenho do cargo, conforme 

determinam os inciso III do Art 38, Art 79, Inciso II  da especialidade nº 5 do Anexo N1 do Aviso de Convocação, incidindo no   §5º do 

Art 156, permanecendo na condição de Eliminado do processo seletivo. (INDEFERIDO). 

 

 

 

 

 

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

       Rodrigo Moreira da Silva – Tenente Coronel 
          Chefe da SESMIL/7ª RM 

 
 

 


