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Recurso Procedente 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0167000493 

501 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I – 

Administrativo 

Candidato enviou o email referente a documentação da 1ª 
Etapa: Avaliação Currícular e Documental no dia 
22/06/2021 às 10h47m, dentro do período exigido no 
Edital 004/2021 item Cronograma “Envio do e-mail da 
documentação para Avaliação Curricular e Documental 
Início às 8h do dia 26/05/2021 Término às 23h59m do dia 
22/06/2021. 

Candidato 
Habilitado na 1ª 
Etapa: Avaliação 

Currícular e 
Documental 

 

Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0167000537 

100 - Gestão e 
Negócios Instrutor 

de Educação 
Profissional II - 
Programa de 

Aprendizagem 

Documentação, não enviada, conforme exigido no Edital 004/2021. 
Não enviou Diploma ou Certificado de conclusão de curso Superior 
completo em Administração, Ciências Contábeis, Gestão em 
Recursos Humanos, Logística, Marketing ou secretariado e não 
comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido no 
Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-
requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas. 
TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - "Superior 
completo em Administração, Ciências Contábeis, Gestão em 
Recursos Humanos, Logística, Marketing ou secretariado. 
Experiência de no mínimo 02(dois) anos em docência.", "4.2. 
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." e  "4.7. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou 
declarações de instituições nas quais constem todos os dados 
necessários à sua perfeita avaliação." Não são aceitos documentos 
posterior à data limite determinada no Edital 004/2021. Eliminação 
mantida. 

0167000364 

104 - Hospitalidade 
e Lazer Instrutor de 

Educação 
Profissional II – 

Cozinheiro 

Não comprovou experiência profissional conforme exigido no Edital 
004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-requisitos, 
carga horária semanal, remuneração e vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - "Superior completo em 
Gastronomia com experiência de no mínimo 02 (dois) anos na área." 
e "4.2. 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." Eliminação mantida. 

0167000520 

200 - Cargo 
Administrativo 

Analista de 
Processo I - 
Marketing 

Conforme Edital 004/2021 subitem “2.2. A inscrição do candidato 
implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital.” Comprovação de experiência 
sem identificação do candidato, não atendendo ao exigido no Edital 
004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-requisitos, 
carga horária semanal, remuneração e vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - "Superior completo em Relações 
Publicas ou áreas afins e experiência de no mínimo 02 (dois) anos na 
área." e "4.2. 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." Eliminação mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0167000524 

200 - Cargo 
Administrativo 

Analista de 
Processo I - 
Marketing 

Enviou documento do INSS, não atendendo ao exigido no Edital 
004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-requisitos, 
carga horária semanal, remuneração e vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - "Superior completo em Relações 
Publicas ou áreas afins e experiência de no mínimo 02 (dois) anos na 
área." e "4.2. 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." Eliminação mantida. 

0167000013 

400 - Beleza 
Instrutor de 
Educação 

Profissional I - 
Cabeleireiro e 

Depilação 

Enviou certificados de cursos e seminários, não comprovando 
experiência profissional, não atendendo ao exigido no Edital 
004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-requisitos, 
carga horária semanal, remuneração e vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - "Ensino Médio completo com 
certificado na área de atuação, com experiência profissional em 
atividades específicas na área de beleza, de no mínimo 01 (um) ano." 
e "4.2. 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." Eliminação mantida. 

0167000374 

500 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I - 

Administrativo 

Documentação, não enviada, conforme exigido no Edital 004/2021. 
Não enviou Certificado de conclusão de curso de ensino médio e não 
comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido no 
Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-
requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas. 
TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " Ensino 
Médio completo com conhecimento em Informática, domínio em 
word, Excel e internet, e experiências de no mínimo 02 (dois) anos na 
área.", "4.2. 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." e  "4.7. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou 
declarações de instituições nas quais constem todos os dados 
necessários à sua perfeita avaliação." Não são aceitos documentos 
posterior à data limite determinada no Edital 004/2021. Eliminação 
mantida. 

0167000040 

500 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I - 

Administrativo 

Não enviou o Certificado de conclusão de ensino médio, não 
atendendo ao exigido no Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, 
área de atuação, pré-requisitos, carga horária semanal, remuneração 
e vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - 
"Ensino Médio completo com conhecimento em Informática, domínio 
em word, Excel e internet, e experiências de no mínimo 02 (dois) 
anos na área." e "4.7. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou 
declarações de instituições nas quais constem todos os dados 
necessários à sua perfeita avaliação." Não são aceitos documentos 
posterior à data limite determinada no Edital 004/2021. Eliminação 
mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0167000492 

500 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I - 

Administrativo 

Não enviou o certificado de conclusão de ensino médio e experiência 
apresentada sem identificação do candidato, não atendendo ao 
exigido no Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de 
atuação, pré-requisitos, carga horária semanal, remuneração e 
vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " 
Ensino Médio completo com conhecimento em Informática, domínio 
em word, Excel e internet, e experiências de no mínimo 02 (dois) 
anos na área.", "4.2. 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." e "4.7. O comprovante de conclusão de 
curso deverá ser expedido por instituição oficial de ensino 
devidamente reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas 
certidões ou declarações de instituições nas quais constem todos os 
dados necessários à sua perfeita avaliação." Não são aceitos 
documentos posterior à data limite determinada no Edital 004/2021. 
Eliminação mantida. 

0167000404 

500 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I - 

Administrativo 

Documentação, não enviada, conforme exigido no Edital 004/2021. 
Não enviou Certificado de conclusão de curso de ensino médio e não 
comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido no 
Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-
requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas. 
TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " Ensino 
Médio completo com conhecimento em Informática, domínio em 
word, Excel e internet, e experiências de no mínimo 02 (dois) anos na 
área.", "4.2. 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." e  "4.7. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou 
declarações de instituições nas quais constem todos os dados 
necessários à sua perfeita avaliação." Conforme Edital 004/2021 item 
Cronograma “Envio do e-mail da documentação para Avalição 
Curricular e Documental Início às 8h do dia 26/05/2021 Término às 
23h59m do dia 22/06/2021”. Não são aceitos documentos posterior à 
data limite determinada no Edital 004/2021. Eliminação mantida. 

0167000287 

500 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I - 

Administrativo 

Documento de comprovação de experiência sem data de admissão, 
não atendendo ao exigido no Edital 004/2021 subitens 2.1 
Cargo/código, área de atuação, pré-requisitos, carga horária 
semanal, remuneração e vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - "Ensino Médio completo com 
conhecimento em Informática, domínio em word, Excel e internet, e 
experiências de no mínimo 02 (dois) anos na área." e "4.2. 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." Eliminação 
mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0167000417 

500 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I - 

Administrativo 

Experiência profissional apresentada com tempo de serviço inferior 
ao mínimo exigido de 02 (dois) anos, não atendendo ao exigido no 
Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-
requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas. 
TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - "Ensino 
Médio completo com conhecimento em Informática, domínio em 
word, Excel e internet, e experiências de no mínimo 02 (dois) anos na 
área." Não são aceitos documentos posterior à data limite 
determinada no Edital 004/2021. Eliminação mantida. 

0167000511 

501 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I – 

Administrativo 

Documentação, não enviada, conforme exigido no Edital 004/2021. 
Não enviou Certificado de conclusão de curso de ensino médio e não 
comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido no 
Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-
requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas. 
TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " Ensino 
Médio completo com conhecimento em Informática, domínio em 
word, Excel e internet, e experiências de no mínimo 02 (dois) anos na 
área.", "4.2. 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." e  "4.7. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou 
declarações de instituições nas quais constem todos os dados 
necessários à sua perfeita avaliação." Eliminação mantida. 

0167000496 

501 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I – 

Administrativo 

Não comprovou experiência conforme exigido no Edital 004/2021 
subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-requisitos, carga 
horária semanal, remuneração e vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - "Ensino Médio completo com 
conhecimento em Informática, domínio em word, Excel e internet, e 
experiências de no mínimo 02 (dois) anos na área." e "4.2. 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." Conforme Edital 
004/2021 subitem “2.2. A inscrição do candidato implicará o 
conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital”. A Avaliação Curricular e Documental faz 
parte da 1ª Etapa do Processo Seletivo conforme subitem “4.1. A 
Avaliação Curricular e Documental de caráter eliminatório, constará 
da verificação de atendimento ou não aos requisitos divulgados, 
conforme descrito neste Edital, cuja documentação deverá ser 
enviada por e-mail no prazo a seguir determinado.” Eliminação 
mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0167000411 

501 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I – 

Administrativo 

Documentação, não enviada, conforme exigido no Edital 004/2021. 
Não enviou Certificado de conclusão de curso de ensino médio e não 
comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido no 
Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-
requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas. 
TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " Ensino 
Médio completo com conhecimento em Informática, domínio em 
word, Excel e internet, e experiências de no mínimo 02 (dois) anos na 
área.", "4.2. 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." e  "4.7. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou 
declarações de instituições nas quais constem todos os dados 
necessários à sua perfeita avaliação." Não são aceitos documentos 
posterior à data limite determinada no Edital 004/2021. Eliminação 
mantida. 

0167000372 

501 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I – 

Administrativo 

Não enviou o Certificado de conclusão do ensino médio e não 
comprovou experiência conforme exigido no Edital 004/2021 subitem 
2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-requisitos, carga horária 
semanal, remuneração e vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " Ensino Médio completo com 
conhecimento em Informática, domínio em word, Excel e internet, e 
experiências de no mínimo 02 (dois) anos na área.", "4.2. 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." e "4.7. O 
comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por 
instituição oficial de ensino devidamente reconhecida pelo MEC, 
somente sendo aceitas certidões ou declarações de instituições nas 
quais constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação." 
Eliminação mantida. 

0167000463 

501 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I – 

Administrativo 

Não enviou o Certificado de conclusão do ensino médio e não 
comprovou experiência conforme exigido no Edital 004/2021 subitem 
2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-requisitos, carga horária 
semanal, remuneração e vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " Ensino Médio completo com 
conhecimento em Informática, domínio em word, Excel e internet, e 
experiências de no mínimo 02 (dois) anos na área.", "4.2. 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." e "4.7. O 
comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por 
instituição oficial de ensino devidamente reconhecida pelo MEC, 
somente sendo aceitas certidões ou declarações de instituições nas 
quais constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação." 
Eliminação mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0167000470 

501 - Cargo 
Administrativo 
Assistente de 
Processo I – 

Administrativo 

Conforme Edital  004/2021, a análise da documentação referente a 1ª 

Etapa: Avalição Curricular e Documental de caráter eliminatório, para 

todos os cargos não têm pontuação.  
O candidato não enviou a documentação, conforme exigido no Edital 
004/2021. Não enviou Certificado de conclusão de curso de ensino 
médio e não comprovou experiência profissional, não atendendo ao 
exigido no Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de 
atuação, pré-requisitos, carga horária semanal, remuneração e 
vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " 
Ensino Médio completo com conhecimento em Informática, domínio 
em word, Excel e internet, e experiências de no mínimo 02 (dois) 
anos na área.", "4.2. 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." e  "4.7. O comprovante de conclusão de 
curso deverá ser expedido por instituição oficial de ensino 
devidamente reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas 
certidões ou declarações de instituições nas quais constem todos os 
dados necessários à sua perfeita avaliação." Eliminação mantida. 

0167000016 
600 - Restaurante 

Garçom 

Não enviou o certificado de ensino médio completo e comprovação 
de experiência sem identificação do candidato, não atendendo ao 
exigido no Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de 
atuação, pré-requisitos, carga horária semanal, remuneração e 
vagas. TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " 
Ensino Médio completo. Curso de qualificação na área de atuação e 
experiência de no mínimo 01(um) ano na área.", "4.2. 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." e "4.7. O comprovante de 
conclusão de curso deverá ser expedido por instituição oficial de 
ensino devidamente reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas 
certidões ou declarações de instituições nas quais constem todos os 
dados necessários à sua perfeita avaliação." Eliminação mantida. 

0167000095 
600 - Restaurante 

Garçom 

Comprovação de experiência sem identificação do candidato, não 
atendendo ao exigido no Edital 004/2021 subitem "4.2. 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." Não são aceitos 
documentos posterior à data limite determinada no Edital 004/2021. 
Eliminação mantida. 

0167000023 
603 - Restaurante 

Cozinheiro I 

Não enviou o comprovante de conclusão de curso de ensino médio, 
não atendendo ao exigido no Edital 004/2021 subitens 2.1 - Função 
Administrativa - Nível Médio - TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL " Ensino Médio completo. Curso de Cozinheiro, 
experiência de no mínimo 01 (um) ano na área de cozinha." e "4.7. O 
comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por 
instituição oficial de ensino devidamente reconhecida pelo MEC, 
somente sendo aceitas certidões ou declarações de instituições nas 
quais constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação." 
Eliminação mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0167000495 
604 - Hospitalidade 
e Lazer Confeiteiro 

I 

Não enviou o certificado de ensino médio completo e não comprovou 
experiência conforme exigido no Edital 004/2021 subitens 2.1 - 
Função Administrativa - Nível Médio - TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL " Ensino Médio completo. Curso de 
Confeitaria, experiência de no mínimo 01 (um) ano na área de 
Confeitaria.", "4.2. 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." e "4.7. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou 
declarações de instituições nas quais constem todos os dados 
necessários à sua perfeita avaliação." Eliminação mantida. 

0167000286 
700 - Restaurante 

Auxiliar de Cozinha 

Documentação, não enviada, conforme exigido no Edital 004/2021. 
Não enviou Certificado de conclusão de curso de ensino fundamental 
e não comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido 
no Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-
requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas. 
TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " Ensino 
Fundamental completo. Experiência de no mínimo06 (seis) meses na 
área.", "4.2. 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." e  "4.7. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou 
declarações de instituições nas quais constem todos os dados 
necessários à sua perfeita avaliação." Eliminação mantida. 

0167000448 
700 - Restaurante 

Auxiliar de Cozinha 

Documentação, não enviada, conforme exigido no Edital 004/2021. 
Não enviou Certificado de conclusão de curso de ensino fundamental 
e não comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido 
no Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-
requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas. 
TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " Ensino 
Fundamental completo. Experiência de no mínimo06 (seis) meses na 
área.", "4.2. 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." e  "4.7. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou 
declarações de instituições nas quais constem todos os dados 
necessários à sua perfeita avaliação." Não são aceitos documentos 
posterior à data limite determinada no Edital 004/2021. Eliminação 
mantida. 
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Recurso Improcedente 
 

Inscrição Código Procedimento 

0167000136 
701 - Hospitalidade 
e Lazer Auxiliar de 

Cozinha 

Documentação, não enviada, conforme exigido no Edital 004/2021. 
Não enviou Certificado de conclusão de curso de ensino fundamental 
e não comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido 
no Edital 004/2021 subitens 2.1 Cargo/código, área de atuação, pré-
requisitos, carga horária semanal, remuneração e vagas. 
TITULAÇÃO EXIGIDA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - " Ensino 
Fundamental completo. Experiência de no mínimo06 (seis) meses na 
área.", "4.2. 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." e  "4.7. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente 
reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou 
declarações de instituições nas quais constem todos os dados 
necessários à sua perfeita avaliação." Eliminação mantida. 

 
 
 
 


