
 
                                                        
                                                          ESTADO DA BAHIA 

                     PREFEITURA MUNICIPAL CAIRU/BA 
                           Processo Seletivo Edital 001/2020 - 17/01/2020 

            Resultado da Análise dos Recursos sobre o Resultado Final em 21/02/2020 

______________________________________________________________________________ 
 

1 
 
 

A Concepção Consultoria Técnica Especializada LTDA-EPP, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, o resultado da análise dos recursos interpostos ao Resultado Final referente ao 
EDITAL 001/2020 do Processo Seletivo. 
 

Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0146000212 

200 

Na Questão 15 houve um erro numerário. Gabarito mantido 
conforme publicado em 17/02/2020. 
Candidata não atendeu ao exigido no edital 01/2019 

subitem 7.1 “Certificado de conclusão de curso presencial”. 
 

Experiência apresentada de natureza Associação Privada 
não atende ao exigido no Edital "Experiência comprovada 
por ano trabalhado na função a que concorre, em órgãos 
municipais ou estaduais”. 

Pontuação 
mantida. 

0146000337 

Candidata não atendeu ao exigido no edital 01/2019 

subitem 7.1 “Certificado de conclusão de curso presencial”. 
 

Experiência apresentada não atendeu ao exigido no edital 
01/2019 subitem 7.8 “Serão desconsiderados os 
documentos apresentados em fotocópia que não forem 
autenticados em Cartório, assim como aqueles que não 
atenderem às exigências deste edital, não preencherem 

devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação”. 
 

Experiência apresentada de natureza Cooperativa não 
atende ao exigido no Edital "Experiência comprovada por 
ano trabalhado na função a que concorre, em órgãos 
municipais ou estaduais”. 

Pontuação 
mantida. 

0146000195 203.1 

Experiência apresentada de natureza Privada não atende 
ao exigido no Edital "Experiência comprovada por ano 
trabalhado na função a que concorre, em órgãos municipais 
ou estaduais”. 
 

“Serão desconsiderados os documentos apresentados em 
fotocópia que não forem autenticados em Cartório, assim 
como aqueles que não atenderem às exigências deste 
edital, não preencherem devidamente os requisitos exigidos 

para sua comprovação”.  
Candidata não atendeu ao exigido no edital 01/2019 
subitem 7.1 “nos últimos 5 anos, na área do cargo/função a 

que concorre”. 

Pontuação 
mantida. 

0146000138 204.4 

Experiência apresentada de natureza Privada não atende 
ao exigido no Edital "Experiência comprovada por ano 
trabalhado na função a que concorre, em órgãos municipais 
ou estaduais”. 
Candidata não atendeu ao exigido no edital 01/2019 
subitem 7.1 “nos últimos 5 anos, na área do cargo/função a 

que concorre”. 

Pontuação 
mantida. 

0146000240 300 

Experiência apresentada de natureza Privada não atende 
ao exigido no Edital "Experiência comprovada por ano 
trabalhado na função a que concorre, em órgãos municipais 
ou estaduais”. 

Pontuação 
mantida. 

0146000162 300 

Candidata não atendeu ao exigido no edital 01/2019 
subitem 7.1 “Certificado de conclusão de curso presencial 
de 08h até 20h, nos últimos 5 anos, na área do 

cargo/função a que concorre”. 

Pontuação 
mantida. 

0146000230 300.5 Folha de Resposta foi disponibilizada para conferência. 
Situação 
mantida. 

 


