
RESULTADO DOS RECURSOS DA AVALIAÇÃO CURRICULAR PUBLICADA EM 30 AGO 21 CET - 2021.3. 

1. Nos recursos impetrados, pelos candidatos participantes da fase de Avaliação Curricular, dentro do prazo estipulado no item 5.2.15.1 do 

Aviso de Convocação 2021.3, 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 item 5.2.15.7 - “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.” 
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NOME 

 

ESPECIALIDADE 

 

GUARNIÇÃO 

 

RESULTADO 

 

OBS 

NOTA 

VALIDADA 

RUIDAEL JOSE DE OLIVEIRA 
MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 
MACEIO DEFERIDO - 35.56 

IVALDO DA SILVA JUNIOR 
MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 

CAMPINA 

GRANDE 
DEFERIDO - 20.56 



ANDERSON CANTALICE DOS 

SANTOS 

MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 

CAMPINA 

GRANDE 

DEFERIDO 

PARCIAL 
(a) 0.00 

JANDSON VERÇOZA DOS SANTOS 

SÁ 

AUXILIAR DE 

MECANICA 

ELETRICA AUTO 

RECIFE 
 

INDEFERIDO 
(b) 

 

0.00 

MALLON GUSTAVO CARNEIRO 

PEDROSA 

AUXILIAR DE 

MECANICA 

ELETRICA AUTO 

RECIFE 
 

INDEFERIDO 
(c) 

 

Eliminado 

pelos itens  4.3, 

7.1.7,  5.2.8.2 e  

nº 6 do Anexo 

N1 

JOSÉ ADEILDO RODRIGUES FILHO 
BOMBEIRO 

HIDRAULICO 
RECIFE 

DEFERIDO 

PARCIAL 
(d) 0.00 

LEANDRO CLAUDIO DA SILVA 
MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 
RECIFE DEFERIDO - 39.75 

EDIVALDO PEDRO DA SILVA 
MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 
RECIFE DEFERIDO - 39.6 

ELANIO ACIONLI DOS SANTOS 
MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 
RECIFE DEFERIDO - 34.73 

DEYVDSON OLIVEIRA DA SILVA 
MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 
RECIFE DEFERIDO - 30.31 



ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA 

NETO 

MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 
RECIFE 

DEFERIDO 

PARCIAL 
(e) 0.00 

ERITON PENHA DE SENA 
MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 
RECIFE 

DEFERIDO 

PARCIAL 
(f) 0.00 

LEONARDO LUIZ GOMES 
MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 
RECIFE DEFERIDO   38.27 

GLAUBER AUGUSTO DE 

ALBUQUERQUE DIOGENES 

AUXILIAR DE 

MECANICA 

ELETRICA AUTO 

NATAL 
DEFERIDO 

PARCIAL 

 

(g) 

 

 

0.00 

RAYHAD HITLER PINHEIRO DE 

MACEDO 

AUXILIAR DE 

MECANICA 

ELETRICA AUTO 

NATAL 
 

INDEFERIDO 
(h) 

 

Eliminado item 

4.3/ 5.2.8.1 

URIGELLER DA SILVA RIBEIRO 

AJUDANTE DE 

ELETRICISTA 

PREDIAL 

NATAL 
DEFERIDO 

PARCIAL 
(i) 21.60 

BRUNO RENES BRAGLIA DE 

ARAUJO 

AJUDANTE DE 

ELETRICISTA 

PREDIAL 

NATAL INDEFERIDO (j) 0.00 

MEDSON MEX SILVA DE OLIVEIRA COZINHEIRO NATAL DEFERIDO - 22.32 

JOSÉ ILDO BEZERRA DE OLIVEIRA COZINHEIRO NATAL DEFERIDO - 0.00 

CARLOS EDUARDO BARBOZA 

MOREIRA 
COZINHEIRO NATAL 

DEFERIDO 

PARCIAL 
(k) 0.00 



 

 

a. Candidato foi eliminado pelo item 7.1.4 e perdeu pontuação na Experiência profissional por contrariar o item 5.2.8.3.1.1, (Folha onde consta 

contrato de trabalho da CTPS contendo inicio e fim do contrato) conforme Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21. 1) No recurso 

impetrado em 01 SET 21 apresentou a cópia do certificado de conclusão do curso exigido, anulando sua condição de eliminado pelos itens 7.1.4 

(DEFERIDO). 2) No quesito Experiência Profissional não apresentou documento previsto no item 5.2.8.3.1.1 que motivou a perda da 

pontuação, contrariando, ainda, o previsto no item 5.2.15.3 do Aviso de Convocação 2021.3 sobre recurso e as orientações contidas no 

cabeçalho do resultado da Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21 (INDEFERIDO). 

b. Candidato perdeu pontuação na Experiência profissional, por contrariar a letra a. do item 5.2.12, referente a empresa PEDAGRON (cargo 

declarado na CTPS  auxiliar de mecânico CBO 9144-05  não pertence á  área postulada),  conforme Avaliação Curricular publicada em 30 

AGO 21. No recurso impetrado em 02 SET 21 reapresentou a mesma experiência que contaria a letra a. do item 5.2.12 e item 5.2.14.1 e Inciso 

III da especialidade nº 6 do Anexo N1 do Aviso de Convocação 2021.3, por não pertencer a área postulada (INDEFERIDO). 

c. Candidato foi eliminado, em 30 AGO 21, por contrariar o previsto no item 5.2.8.2 e as exigências da especialidade nº 6 do Anexo N1 (Curso 

Complementar diferente do exigido para área de inscrição e sem carga horaria mínima prevista de 50 h). No recurso impetrado, em 31 AGO 21, 

apresentou vários certificados diferentes do exigido para área e sem carga horaria mínima de 50h, conforme exigido no nº 6 do Anexo 

N1,  como requisito indispensável para desempenho do cargo , permanecendo na condição de Eliminado do processo seletivo pelos itens 

4.3, 7.1.7,  5.2.8.2. 

KLEYBER DO NASCIMENTO 

GOMES 

MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 
NATAL DEFERIDO  40.00 

JHEIMYSON AURELIANO DA SILVA 
MOTORISTA 

CATEGORIA D OU E 
NATAL 

DEFERIDO 

PARCIAL 
(l) 11.46 



d. Candidato foi eliminado pelo item 7.1.1 e perdeu pontuação na Experiência profissional por contrariar a letra a. do item 5.2.12, referente a 

empresa HOSPITAL UNIMED RECIFE (Atividade constante da CTPS cujo CBO declarado 5151-10 não pertence á  área postulada), conforme 

Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21. 1) No recurso impetrado em 31 AGO 21 apresentou a cópia do Histórico Escolar do ensino 

médio, anulando sua condição de eliminado pelo item 7.1.1 (DEFERIDO). 2) No quesito Experiência Profissional  a experiência profissional 

contraria a letra a. do item 5.2.12, por não pertencer a área postulada na inscrição, contrariando, ainda, o previsto no item 5.2.15.3 do Aviso de 

Convocação 2021.3 sobre recurso e as orientações contidas no cabeçalho do resultado da Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21 

(INDEFERIDO). 

e. Candidato foi eliminado pelo item 7.1.9 e perdeu pontuação na Experiência profissional por contrariar a letra a. do item 5.2.12, referente a  

EMPRESA METROPOLITANA( atividade não pertence á  área postulada), e  5.2.8.3.1.1 (Falta dados pessoais da CTPS) referente a EMPRESA 

PEDROSA LTDA, conforme Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21. 1) No recurso impetrado em 01 SET 21 apresentou a cópia da 

carteira de habilitação, com data de validade vigente, anulando sua condição de eliminado pelos itens 7.1.9  (DEFERIDO).  2) No quesito 

Experiência Profissional não apresentou documento previsto no item 5.2.8.3.1.1 que motivou a perda da pontuação, contrariando, ainda, o 

previsto no item 5.2.15.3 do Aviso de Convocação 2021.3 sobre recurso e as orientações contidas no cabeçalho do resultado da Avaliação 

Curricular publicada em 30 AGO 21 (INDEFERIDO). 

f. Candidato foi eliminado pelo item 7.1.3 e perdeu pontuação na Experiência profissional por contrariar a letra a. do item 5.2.12, referente a 

empresa FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS (atividade não pertence á  área postulada), e  5.2.8.3.1.1  (Falta dados pessoais da CTPS) referente 

as empresas ASA BRANCA LOCADORA TURISMO LTDA, TRANSPORTADORA ITAMARACA LTDA e TECNOPEÇAS COMERCIO 

DE MATERIAS INDUST, conforme Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21. 1) No recurso impetrado em 01 SET 21 apresentou  

certificado de conclusão do ensino médio completo, anulando sua condição de eliminado pelos itens 7.1.3  (DEFERIDO). 2) No quesito 

Experiência Profissional não apresentou documento previsto no item 5.2.8.3.1.1 que motivou a perda da pontuação, contrariando, ainda, o 

previsto no item 5.2.15.3 do Aviso de Convocação 2021.3 sobre recurso e as orientações contidas no cabeçalho do resultado da Avaliação 

Curricular publicada em 30 AGO 21 (INDEFERIDO). 

g. Candidato foi eliminado pelo item 7.1.1 e perdeu pontuação na Experiência profissional por contrariar a letra a. do item 5.2.12, referente a 

empresa EDILSON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS  (cargo de gerente comercial  não pertence á  área postulada), e  JVC INJEÇÃO 

ELETRÔNICA (cargo de vendedor, não pertence a área postulada),  conforme Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21.  1) No 



recurso impetrado em 31 AGO  21 apresentou  certificado de conclusão do ensino fundamental completo, anulando sua condição de eliminado 

pelos item 7.1.3  (DEFERIDO).  2) No quesito Experiência Profissional, as experiências profissionais contrariam  letra a.  do  item 5.2.12 e 

5.2.14.1, por não pertencer a área de  postulada na inscrição. (INDEFERIDO). 

h. Candidato foi eliminado, em 30 AGO 21, por contrariar o previsto nos itens 4.3  e 5.2.8.1 ( Conforme certificado anexado na inscrição, o 

ensino fundamental não foi concluído). No recurso impetrado, em 01 SET 21, reapresentou o certificado de ensino fundamental não 

concluído,  já anexado na inscrição, permanecendo  na condição de Eliminado do processo seletivo pelos itens 4.3 e 5.2.8.1. 

i. Candidato foi eliminado, em 30 AGO 21, pelo item 7.1.1, e perdeu pontuação por contrariar item 5.2.8.3.1 na falta dos dados pessoais da 

CTPS, a folha onde consta a fotografia e falta do contrato da CTPS com cargo exercido com período de inicio e fim. No recurso impetrado, em 

01 SET 21, apresentou o certificado de ensino fundamental concluído, e dados pessoais da CTPS a folha onde consta a fotografia e 

contrato com cargo exercido com período de inicio e fim,. No entanto as datas inseridas na ficha de inscrição de inicio e fim de contrato na 

empresa N.DANTAS DE LUCENA JUNIOR foi de 08/10/2004 á 15/04/2012, e conforme contrato de trabalho anexado no recurso a data de fim 

do contrato foi 1° MAR 2010, assim sendo, o período considerado para fins de pontuação foi de 08/10/2004 á 01/03/2010, conforme  declarado 

na folha da CTPS anexada no recurso. 

j. Candidato perdeu pontuação na Experiência profissional por contrariar o item 5.2.8.3.1.1, (falta Dados Pessoais da CTPS e foto) conforme 

Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21. No recurso impetrado, em 01 SET 21 não apresentou documentos previstos no item 

5.2.8.3.1.1(dados pessoais da CTPS e a folha onde consta a fotografia) que motivaram a perda da pontuação, contrariando, ainda, o previsto no 

item 5.2.15.2 do Aviso de Convocação 2021.3 sobre recurso e as orientações contidas no cabeçalho do resultado da Avaliação Curricular 

publicada em 30 AGO 21 (INDEFERIDO). 

k.  Candidato foi eliminado, em 30 AGO 21, pelo item 7.1.1, e perdeu pontuação por contrariar item 5.2.8.3.1 (Não anexou na inscrição a folha 

do contrato de trabalho discriminando a atividade desenvolvida e o período (início e fim) e, ainda, faltaram os  dados pessoais da carteira 

inclusive fotografia). 1) No recurso impetrado em 01 SET 21 apresentou a cópia do Histórico Escolar do ensino médio, anulando sua condição 

de eliminado pelo item 7.1.1 (DEFERIDO). 2) No quesito Experiência Profissional não apresentou documento previsto no item 5.2.8.3.1.1 que 

motivou a perda da pontuação, contrariando, ainda, o previsto no item 5.2.15.3 do Aviso de Convocação 2021.3 sobre recurso e as orientações 

contidas no cabeçalho do resultado da Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21 (INDEFERIDO). 



l. Candidato foi eliminado, em 30 AGO 21, pelo item 7.1.6, e perdeu  pontuação por estar  sem os dados pessoais da CTPS e a folha onde consta 

a fotografia conforme item 5.2.8.3.1.1 e, ainda, por contrariar item 5.2.8.4.1 não apresentar certidão de tempo de serviço militar. 1) No recurso 

impetrado, em 31 AGO 21, apresentou o Histórico Escolar do Ensino Médio, anulando a condição de eliminado pelo item 7.1.6. (DEFERIDO). 

2) Apresentou, ainda, dados pessoais da CTPS a folha onde consta a fotografia e contrato com cargo exercido com período de inicio e fim, 

(DEFERIDO). 3) No quesito experiência profissional militar não apresentou Certidão de Tempo de Serviço, prevista no item 5.2.8.4, no 

entanto,   reapresentou Certificado de Reservista que contaria  item 5.2.8.4.1: “As Folhas de Alterações ou de assentamentos, Certificados de 

Reservistas, (...) e quaisquer outros documentos diferentes do previsto no item 5.2.8.4 serão desconsiderados caso sejam apresentados, pois não 

suprem e não servem como Certidão de Tempo de Serviço Público, fornecida pela Organização Militar onde serviu.”(INDEFERIDO). 

 

 

                                                                            Quartel em Recife - PE, 24 de Setembro de 2021.  

Jailson Gomes da Silva – Coronel 

 Chefe da SESMIL/7ª RM 

 

 

 


