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Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0143001720 100 

Atribuído 1,0 na Alínea B “Curso de Especialização (certificado ou 
declaração de conclusão de curso de pós-graduação em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 horas, acompanhado 
de histórico escolar) (frente e verso), concluído até outubro de 2019”. 
 

Atribuído 6,0 na Alínea E “Edição de livro ou publicação de trabalho de 
autoria individual ou em coautoria comprovados, não elaborados em 
razão de exercício de cargo ou função pública ou privada, publicada em 
revista especializada de circulação internacional, nacional, regional ou 
local”. 
 

Atribuído 7,5 na Alínea F “Experiência profissional de acordo com as 
atribuições do cargo pretendido, por semestre completo de atuação, 
especificando o período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem 
sobreposição de tempo”.  

Situação 
alterada para 

habilitada. 
Pontuação 

14,5 

0143002203 100 

Atribuído 6,0 na Alínea F “Experiência profissional de acordo com as 
atribuições do cargo pretendido, por semestre completo de atuação, 
especificando o período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem 
sobreposição de tempo”. 

Situação 
alterada para 

habilitado. 
Pontuação 6,0 

0143002284 100 

Atribuído 1,0 na Alínea B “Curso de Especialização (certificado ou 
declaração de conclusão de curso de pós-graduação em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 horas, acompanhado 
de histórico escolar) (frente e verso), concluído até outubro de 2019”. 

Pontuação 
alterada de 9,0 

para 10,0 

0143002620 100 

Atribuído mais 4,5 na Alínea F “Experiência profissional de acordo com 
as atribuições do cargo pretendido, por semestre completo de atuação, 
especificando o período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem 
sobreposição de tempo”. 

Pontuação 
alterada de 4,5 

para 9,0 

0143002352 101 

Atribuído 9,0 na Alínea F “Experiência profissional de acordo com as 
atribuições do cargo pretendido, por semestre completo de atuação, 
especificando o período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem 
sobreposição de tempo”. 

Situação 
alterada para 

habilitada. 
Pontuação 9,0 

0143002659 102 

Atribuído 3,0 na Alínea F “Experiência profissional de acordo com as 
atribuições do cargo pretendido, por semestre completo de atuação, 
especificando o período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem 
sobreposição de tempo”.  
 

A Declaração apresentada de estagiária e experiências anteriores a 
colação não será pontuado pois não é como profissional de nível 
superior, e anterior à data de colação de grau do curso de graduação 
referente ao cargo pretendido. 

Situação 
alterada para 

habilitada. 
Pontuação 3,0 

0143000164 105 

Atribuído 1,0 na alínea B “Especialização (certificado ou declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização, com 
carga horária mínima de 360 horas, acompanhado de histórico escolar) 
(frente e verso), concluído até outubro de 2019”. 
 

Atribuído 3,0 na Alínea E “Edição de livro ou publicação de trabalho de 
autoria individual ou em coautoria comprovados, não elaborados em 
razão de exercício de cargo ou função pública ou privada, publicada em 
revista especializada de circulação internacional, nacional, regional ou 
local”. 
 

Atribuído 3,0 na Alínea F “Experiência profissional de acordo com as 
atribuições do cargo pretendido, por semestre completo de atuação, 
especificando o período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem 
sobreposição de tempo”.  

Situação 
alterada para 

habilitado 
Pontuação 7,0 
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0143002969 107 

Atribuído 1,0 na alínea B “Especialização (certificado ou declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização, com 
carga horária mínima de 360 horas, acompanhado de histórico escolar) 
(frente e verso), concluído até outubro de 2019”. 

Pontuação 
alterada de 

20,0 para 21,0 

0143000127 109 

Atribuído mais 3,0 na Alínea F “Experiência profissional de acordo com as 
atribuições do cargo pretendido, por semestre completo de atuação, 
especificando o período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem 
sobreposição de tempo”. 
 

No dia 21 de Novembro foi publicado a 1ª Retificação Edital 001/2019, 
onde altera a pontuação total da Alínea F de 6,0 para 9,0 e da G de 12,0 
para 9,0. 

Pontuação 
alterada de 

14,0 para 17,0 

0143004975 114 
Atribuído 3,0 na Alínea D “Curso de Doutorado (Diploma de conclusão, 
devidamente registrado). Também será aceito certificado / declaração de 
conclusão de doutorado, desde que acompanhado do histórico do curso.”  

Pontuação 
alterada de 9,5 

para 12,5 

0143004853 116 
Atribuído na Alínea B 2,0, Alínea C 2,0 e Alínea F 9,0, totalizando 13,0 
pontos. 

Situação 
alterada para 

habilitado 
Pontuação 

13,0 

0143004980 116 Atribuído na Alínea B 3,0 e Alínea F 9,0, totalizando 12,0 pontos. 

Situação 
alterada para 

habilitado 
Pontuação 

12,0 

0143004075 118 

Atribuído 6,0 na Alínea E “Edição de livro ou publicação de trabalho de 
autoria individual ou em coautoria comprovados, não elaborados em 
razão de exercício de cargo ou função pública ou privada, publicada em 
revista especializada de circulação internacional, nacional, regional ou 
local.” 

Pontuação 
alterada de 8,0 

para 14,0 

0143004112 201 

Atribuído 4,5 na alínea D “Experiência profissional de acordo com as 
atribuições do cargo pretendido, por semestre completo de atuação, em 
entidades integrantes do “Sistema S”, não concomitantes, especificando o 
período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem sobreposição de 
tempo”. 

Pontuação 
alterada de 

21,0 para 25,5 

 
Procedente em partes 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0143001744 105 

Atribuído 6,0 na Alínea E “Edição de livro ou publicação de trabalho de 
autoria individual ou em coautoria comprovados, não elaborados em 
razão de exercício de cargo ou função pública ou privada, publicada em 
revista especializada de circulação internacional, nacional, regional ou 
local”. 
 

Contrato apresentado não atende a Alínea G, “Experiência profissional de 
acordo com as atribuições do cargo pretendido, por semestre completo de 
atuação, em entidades integrantes do “Sistema S”, não concomitantes, 
especificando o período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem 
sobreposição de tempo”. 

Pontuação 
alterada de 

10,0 para 16,0 

 
 
 
 
 
 

https://www.concepcaoconsultoria.com.br/Arquivos/Arquivo/112019/Edital%20001_2019%20Retificação.pdf
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0143000109 100 

Não atendeu ao Edital 001/2019, no subitem “5.13 Somente serão 
considerados os documentos indicados, desde que devidamente 
relacionados ao cargo e área para a qual o candidato está concorrendo, 
cujas pontuações, unitárias e máximas, são as descritas nos quadros I -
nível superior”. 
 

Experiência apresentada não é como profissional de nível superior, e 
anterior à data de colação de grau do curso de graduação referente ao 
cargo pretendido. 

Situação 
mantida. 

0143002554 100 

Não atendeu ao Edital 001/2019, no subitem “5.13 Somente serão 
considerados os documentos indicados, desde que devidamente 
relacionados ao cargo e área para a qual o candidato está concorrendo, 
cujas pontuações, unitárias e máximas, são as descritas nos quadros I -
nível superior”. 
 

Experiência apresentada fora da área, não é como profissional de nível 
superior, e anterior à data de colação de grau do curso de graduação 
referente ao cargo pretendido. 

Situação 
mantida. 

0143004721 100 
No dia 21 de Novembro foi publicado a 1ª Retificação Edital 001/2019, 
onde altera a pontuação total da Alínea F de 6,0 para 9,0. 

Situação 
mantida. 

0143005277 100 

Não atendeu ao Edital 001/2019, no subitem “5.13 Somente serão 
considerados os documentos indicados, desde que devidamente 
relacionados ao cargo e área para a qual o candidato está concorrendo, 
cujas pontuações, unitárias e máximas, são as descritas nos quadros I -
nível superior”. 
 

Declaração apresentada é como estagiária e não como profissional de 
nível superior, e anterior à data de colação de grau do curso de 
graduação referente ao cargo pretendido. 

Situação 
mantida. 

0143003398 101 

Não atendeu ao Edital 001/2019, experiência na área de Compras e 
Licitações. Subitem “5.2 Somente serão aceitos documentos 
apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos 
registros, e se deles constarem todos os dados necessários à 
identificação das instituições, dos órgãos expedidores e à perfeita 
avaliação do documento”. 

Situação 
mantida. 

0143005095 101 

Não atendeu ao Edital 001/2019 alínea A pré-requisito “Diploma de 
formação universitária (graduação) (frente e verso) ou declaração / 
certificado de conclusão de curso universitário, com data de colação de 
grau e histórico escolar”. Certificado sem histórico escolar. 

Situação 
mantida. 

0143005337 101 
Não atendeu ao Edital 001/2019 comprovação de 06 meses de 
experiência na área de Compras e Licitações. 

Situação 
mantida. 

0143003662 103 

Não atendeu ao Edital 001/2019, subitem “2.1 - Cargo/código, área de 
atuação, pré-requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas.”   
“Curso Superior Completo em Administração, Logística ou Contábeis”.  
 Curso Superior apresentado fora da área. 

Situação 
mantida. 

0143005086 103 

Não atendeu ao Edital 001/2019 alínea A pré-requisito “Diploma de 
formação universitária (graduação) (frente e verso) ou declaração / 
certificado de conclusão de curso universitário, com data de colação de 
grau e histórico escolar”. Certificado sem histórico escolar. 
 

Não atendeu ao Edital 001/2019, no subitem “5.13 Somente serão 
considerados os documentos indicados, desde que devidamente 
relacionados ao cargo e área para a qual o candidato está concorrendo, 
cujas pontuações, unitárias e máximas, são as descritas nos quadros I -
nível superior”. 
 

Experiência apresentada não é como profissional de nível superior, e 
anterior à data de colação de grau do curso de graduação referente ao 
cargo pretendido. 

Situação 
mantida. 

https://www.concepcaoconsultoria.com.br/Arquivos/Arquivo/112019/Edital%20001_2019%20Retificação.pdf
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0143004827 104 

Não atendeu ao Edital 001/2019, no subitem “5.1.3 Somente serão 
considerados os documentos indicados, desde que devidamente 
relacionados ao cargo e área para a qual o candidato está concorrendo, 
cujas pontuações, unitárias e máximas, são as descritas nos quadros I -
nível superior”. 
 

Não apresentou experiência na área financeira. 

Situação 
mantida. 

0143005234 104 

Não atendeu ao Edital 001/2019, no subitem “5.1.3 Somente serão 
considerados os documentos indicados, desde que devidamente 
relacionados ao cargo e área para a qual o candidato está concorrendo, 
cujas pontuações, unitárias e máximas, são as descritas nos quadros I -
nível superior”. 
 

Não apresentou experiência na área financeira.  

Situação 
mantida. 

0143004310 105 

Não atendeu ao Edital 001/2019 alínea B “Especialização (certificado ou 
declaração de conclusão de curso de pós-graduação em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 horas, acompanhado 
de histórico escolar) (frente e verso), concluído até outubro de 2019”. 
 

Declaração apresentada diz que Cursou, e não de conclusão. 

Situação 
mantida. 

0143005192 105 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) meses de 
experiência na área de Recursos Humanos. 
 

Declaração apresentada fora da área. 

Situação 
mantida. 

0143005292 105 

Não atendeu ao Edital 001/2019, no subitem “5.13 Somente serão 
considerados os documentos indicados, desde que devidamente 
relacionados ao cargo e área para a qual o candidato está concorrendo, 
cujas pontuações, unitárias e máximas, são as descritas nos quadros I -
nível superior”. 
 

Declaração apresentada é como estagiária e não como profissional de 
nível superior, e anterior à data de colação de grau do curso de 
graduação referente ao cargo pretendido. 
 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) meses de 
experiência na área de Recursos Humanos. Declaração apresentada 
fora da área. 

Situação 
mantida. 

0143002236 106 

O Edital 001/2019, no subitem “5.13 Somente serão considerados os 
documentos indicados, desde que devidamente relacionados ao cargo e 
área para a qual o candidato está concorrendo, cujas pontuações, 
unitárias e máximas, são as descritas nos quadros I -nível superior”. 
 

As experiências apresentadas é anterior à data de colação de grau do 
curso de graduação referente ao cargo pretendido, sendo considerado 
apenas o período após formação. 

Situação 
mantida. 

0143000656 109 
Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) de 
experiência na área Pedagógica. 

Situação 
mantida. 

0143005428 109 

Experiência apresentada do SESI não comprova ser na área 
Pedagógica. 
 

Não atendeu ao Edital 001/2019 alínea B “Especialização (certificado ou 
declaração de conclusão de curso de pós-graduação em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 horas, acompanhado 
de histórico escolar) (frente e verso), concluído até outubro de 2019”.  
 

Certificado apresentado sem histórico escolar. 
 

No dia 21 de Novembro foi publicado a 1ª Retificação Edital 001/2019, 
onde altera a pontuação total da Alínea F de 6,0 para 9,0 e da G de 12,0 
para 9,0. 

Situação 
mantida. 

 

https://www.concepcaoconsultoria.com.br/Arquivos/Arquivo/112019/Edital%20001_2019%20Retificação.pdf
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0143001238 110 

Não atendeu ao Edital 001/2019 subitem “5.12. Será contabilizado para 
fins de experiência profissional somente o semestre completo e 
ininterrupto do vínculo, equivalente a 182 (cento e oitenta e dois) dias. 
Não serão somados períodos de vínculos distintos, para completar o 
semestre”. Alínea G “Experiência profissional de acordo com as 
atribuições do cargo pretendido, por semestre completo de atuação, em 
entidades integrantes do “Sistema S”, não concomitantes, especificando 
o período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem sobreposição de 
tempo”. 

Situação 
mantida 

0143004199 110 

Não atendeu ao Edital 001/2019 subitem “5.1.4 Os documentos 
pertinentes à Avaliação Documental - Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional deverão ser apresentados em cópias legíveis 
de frente e verso, autenticadas por cartório competente”. 

Situação 
mantida. 

0143005330 110 
No dia 21 de Novembro foi publicado a 1ª Retificação Edital 001/2019, 
onde altera a pontuação total da Alínea F de 6,0 para 9,0 e da G de 12,0 
para 9,0. 

Situação 
mantida. 

0143000161 111 

O Edital 001/2019, no subitem “5.13 Somente serão considerados os 
documentos indicados, desde que devidamente relacionados ao cargo e 
área para a qual o candidato está concorrendo, cujas pontuações, 
unitárias e máximas, são as descritas nos quadros I -nível superior”. 
 

As experiências apresentadas é anterior à data de colação de grau do 
curso de graduação referente ao cargo pretendido. 

Situação 
mantida. 

0143004559 111 

Não atendeu ao Edital 001/2019 alínea A pré-requisito “Diploma de 
formação universitária (graduação) (frente e verso) ou declaração / 
certificado de conclusão de curso universitário, com data de colação de 
grau e histórico escolar”. Certificado sem histórico escolar. 

Situação 
mantida. 

0143005207 112 

No dia 21 de Novembro foi publicado a 1ª Retificação Edital 001/2019, 
onde altera a pontuação total da Alínea F de 6,0 para 9,0 e da G de 12,0 
para 9,0. 
 

Atribuído 6,0 período de 02/01/2017 à 30/04/2019. No subitem “5.12. 
Será contabilizado para fins de experiência profissional somente o 
semestre completo e ininterrupto do vínculo, equivalente a 182 (cento e 
oitenta e dois) dias. Não serão somados períodos de vínculos distintos, 
para completar o semestre”. 

Situação 
mantida. 

0143005314 112 

O Edital 001/2019 traz o seguinte no subitem “5.5 Cada documento será 
considerado uma única vez e para uma única situação.” 
 

“5.12. Será contabilizado para fins de experiência profissional somente o 
semestre completo e ininterrupto do vínculo, equivalente a 182 (cento e 
oitenta e dois) dias. Não serão somados períodos de vínculos distintos, 
para completar o semestre”. 

Situação 
mantida. 

0143003063 113 

As atividades apresentadas não atende ao exigido no Edital 001/2019 
subitem 2.1. “06 (seis) meses de experiência em gestão na área de 
Agronegócios. Conhecimento do setor Agropecuário, Gestão de 
Equipes, Gestão de Projetos e Planejamento. “ 

Situação 
mantida. 

0143005475 113 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação 06 (seis) meses de 
experiência em gestão na área de Agronegócios. Conhecimento do setor 
Agropecuário, Gestão de Equipes, Gestão de Projetos e Planejamento.  
 

Experiência, referente a Alínea G, não é compatível e para este cargo 
não foi apresentada a descrição das atividades. 

Situação 
mantida. 

 
 
 
 

https://www.concepcaoconsultoria.com.br/Arquivos/Arquivo/112019/Edital%20001_2019%20Retificação.pdf
https://www.concepcaoconsultoria.com.br/Arquivos/Arquivo/112019/Edital%20001_2019%20Retificação.pdf
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0143002066 114 

Não atendeu ao Edital 001/2019, subitem “5.1.4. Os documentos 
pertinentes à Avaliação Documental - Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional deverão ser apresentados em cópias legíveis 
de frente e verso, autenticadas por cartório competente.” 
 

Apresentou experiência profissional e diploma de Mestre sem 
autenticação. 

Situação 
mantida. 

0143000754 116 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) meses de 
experiência em gestão Administrativa e gestão de equipes.  
 

Experiência fora da área ao cargo pretendido. 

Situação 
mantida. 

0143001371 116 

Não atendeu ao Edital 001/2019, no subitem “5.13 Somente serão 
considerados os documentos indicados, desde que devidamente 
relacionados ao cargo e área para a qual o candidato está concorrendo, 
cujas pontuações, unitárias e máximas, são as descritas nos quadros I -
nível superior”. E alínea G “Experiência profissional no cargo 
pretendido, por semestre completo de atuação, em entidades 
integrantes do “Sistema S”, não concomitantes, especificando o 
período com dia, mês e ano do serviço prestado, sem sobreposição de 
tempo.”  
 

Experiência apresentada não é como profissional de nível superior, e 
anterior à data de colação de grau do curso de graduação referente ao 
cargo pretendido. Experiência concomitante só é pontuada uma única 
vez. 

Situação 
mantida. 

0143002699 116 
No dia 21 de Novembro foi publicado a 1ª Retificação Edital 001/2019, 
onde altera a pontuação total da Alínea F de 6,0 para 9,0 e Alínea G de 
12,00 para 9,0. 

Situação 
mantida. 

0143003772 116 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) meses de 
experiência em gestão Administrativa e gestão de equipes.  
 

Experiência fora da área ao cargo pretendido. 

Situação 
mantida. 

0143004979 116 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) meses de 
experiência em gestão Administrativa e gestão de equipes.  
 

Experiência apresentada, referente a Alínea F, não atende ao cargo 
pretendido. 

Situação 
mantida. 

0143005317 116 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) meses de 
experiência em gestão Administrativa e gestão de equipes.  
 

Experiência apresentada, referente a Alínea F, não atende ao cargo 
pretendido. 
 

No dia 21 de Novembro foi publicado a 1ª Retificação Edital 001/2019, 
onde altera a pontuação total da Alínea F de 6,0 para 9,0 e Alínea G de 
12,00 para 9,0. 

Situação 
mantida. 

0143005393 116 Não apresentou experiência referente a Alínea F. 
Situação 
mantida. 

0143004790 117 

Não atendeu ao Edital 001/2019, subitem “2.1 - Cargo/código, área de 
atuação, pré-requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas.”  
“Curso Superior completo em Tecnologia da Informação, Ciência da 
Computação, Análise de Sistemas, Sistemas da Informação, Engenharia 
de Redes ou da Computação” 
 

Apresentou comprovante de matrícula e uma graduação fora da área 
para o cargo pretendido. 

Situação 
mantida. 

 
 
 

https://www.concepcaoconsultoria.com.br/Arquivos/Arquivo/112019/Edital%20001_2019%20Retificação.pdf
https://www.concepcaoconsultoria.com.br/Arquivos/Arquivo/112019/Edital%20001_2019%20Retificação.pdf
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0143002590 118 

Não atendeu ao Edital 001/2019, subitem “2.1 - Cargo/código, área de 
atuação, pré-requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas.”   
“Curso Superior Completo em Agronomia, Veterinária ou Zootecnia 
(Bacharelado). “ 
 

Curso Superior apresentado fora da área. 

Situação 
mantida. 

0143004476 118 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) meses de 
experiência na área. Conhecimento do Setor Agropecuário e em 
Planejamento.  
 

Não comprovou experiência. 

Situação 
mantida. 

0143005226 118 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) meses de 
experiência na área. Conhecimento do Setor Agropecuário e em 
Planejamento.  
 

Termo de contrato apresentada inferior ao exigido no Edital 001/2019. 
Não apresentou Aditivo ou distrato de comprovação mínima de 06 (seis) 
meses executados. 

Situação 
mantida. 

0143005227 118 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) meses de 
experiência na área. Conhecimento do Setor Agropecuário e em 
Planejamento.  
 

Termo de contrato apresentada inferior ao exigido no Edital 001/2019. 
Não apresentou Aditivo ou distrato de comprovação mínima de 06 (seis) 
meses executados. 

Situação 
mantida. 

0143005416 118 

Não atendeu ao Edital 001/2019, comprovação de 06 (seis) meses de 
experiência na área. Conhecimento do Setor Agropecuário e em 
Planejamento.  
 

Não comprovou experiência. 

Situação 
mantida. 

0143005648 118 

Não atendeu ao Edital 001/2019 subitem “5.1.4. Os documentos 
pertinentes à Avaliação Documental - Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional deverão ser apresentados em cópias legíveis de 
frente e verso, autenticadas por cartório competente.” 
 

Apresentou declaração de experiência profissional sem autenticação. 

Situação 
mantida. 

0143002193 201 

Não atendeu ao Edital 001/2019 subitem “5.1.4 Os documentos 
pertinentes à Avaliação Documental - Melhor Qualificação e Maior 
Experiência Profissional deverão ser apresentados em cópias legíveis de 
frente e verso, autenticadas por cartório competente”. 
 

Certificado apresentado sem autenticação. 

Situação 
mantida. 

0143005276 201 
A Declaração apresentada de estagiária não será pontuado pois não é 
como profissional referente ao cargo pretendido. 
Declaração IBGE fora da área com as atribuições do cargo pretendido. 

Situação 
mantida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


