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Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Justificativa / Procedimento 

0173000173 101 
Experiência enviada dentro do período determinado atende ao exigido no 
Comunicado nº 01/2021 e Retificação. Candidato(a) Habilitado(a) na 1ª Etapa – 
Análise Curricular e Documental. 

0173000028 101 
Experiência enviada dentro do período determinado atende ao exigido no 
Comunicado nº 01/2021 e Retificação. Candidato(a) Habilitado(a) na 1ª Etapa – 
Análise Curricular e Documental. 

0173000029 101 
Experiências enviadas dentro do período determinado atendem ao exigido no 
Comunicado nº 01/2021 e Retificação. Candidato(a) Habilitado(a) na 1ª Etapa – 
Análise Curricular e Documental. 

0173000059 101 
Documentação enviada no dia 30/11/2021, dentro do período determinado atende 
ao exigido no Comunicado nº 01/2021 e Retificação. Candidato(a) Habilitado(a) 
na 1ª Etapa – Análise Curricular e Documental. 

0173000026 102 
Experiências enviadas dentro do período determinado atendem ao exigido no 
Comunicado nº 01/2021 e Retificação. Candidato(a) Habilitado(a) na 1ª Etapa – 
Análise Curricular e Documental. 

 
Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0173000034 100 

Não enviou o Registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, não 
atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 subitem 2. Requisitos exigidos, 
com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. 
Formação acadêmica exigida. "Registro no Conselho Regional de Contabilidade - 
CRC." Não são aceitos documentos posteriores ao determinado no Comunicado nº 
001/2021 e Cronograma Atualizado Comunicado nº 001/2021 publicado em 
29/11/2021. Situação Mantida. 

0173000179 100 

Não enviou o Registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC e CTPS sem 
a declaração do empregador e experiência com tempo de serviço inferior ao mínimo 
exigido, não atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 e Retificação 
subitens 2. Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios 
de escolaridade e experiência. Formação acadêmica exigida. "Registro no 
Conselho Regional de Contabilidade - CRC.", “Experiência comprovada de, no 
mínimo, 6 (seis) meses, atuando como profissional de nível superior em uma das 
atividades a seguir: conciliação de contas contábeis e orçamentárias; elaboração 
de demonstrações contábeis; elaboração de balanço financeiro, patrimonial e 
orçamentário; plano de contas contábil e orçamentário; lançamentos contábeis; 
retenção de tributos; validação de documentação fiscal, contratos, boletos 
bancários e outros documentos de natureza contábil e financeira.” e 3.1.1 alínea "c) 
Comprovação do exercício da atividade profissional mediante: Exercício  da  
atividade  em  empresa/instituição  privada:  apresentação  da  Carteira  de  Trabalho  
e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do 
registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades 
compatíveis com as do cargo a que concorre, acrescida de declaração do 
empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o 
caso), com a descrição das atividades desenvolvidas, OU " Situação Mantida. 

0173000185 100 

Não enviou o Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais (ANEXO 
II), não atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 e Retificação subitem 
3.1.1 alínea "a) TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS (anexo II).” Não são aceitos documentos posteriores ao determinado no 
Comunicado nº 001/2021 e Cronograma Atualizado Comunicado nº 001/2021 
publicado em 29/11/2021. Situação Mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0173000083 100 

Não enviou o Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais (ANEXO 
II) e termo de uso de imagem (ANEXO III) e o Registro no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC, não atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 e 
Retificação subitens 2. Requisitos exigidos, com apresentação de documentos 
comprobatórios de escolaridade e experiência. Formação acadêmica exigida. 
"Registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC."  e 3.1.1 alínea "TERMO 
DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (anexo II) e 
TERMO DE USO DE IMAGEM (anexo III)." Não são aceitos documentos posteriores 
ao determinado no Comunicado nº 001/2021 e Cronograma Atualizado Comunicado 
nº 001/2021 publicado em 29/11/2021. Situação Mantida. 

0173000074 100 

Não enviou o Registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, não 
atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 subitem 2. Requisitos exigidos, 
com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. 
Formação acadêmica exigida. "Registro no Conselho Regional de Contabilidade - 
CRC." Situação Mantida. 

0173000148 100 

Não enviou o Registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, não 
atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 subitem 2. Requisitos exigidos, 
com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. 
Formação acadêmica exigida. "Registro no Conselho Regional de Contabilidade - 
CRC." Situação Mantida. 

0173000239 100 

Não enviou o Registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, não 
atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 subitem 2. Requisitos exigidos, 
com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. 
Formação acadêmica exigida. "Registro no Conselho Regional de Contabilidade - 
CRC." Situação Mantida. 

0173000240 101 

Enviou o Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais (ANEXO II) 
e termo de uso de imagem (ANEXO III) sem assinaturas, não atendendo ao exigido 
no Comunicado nº 001/2021 e Retificação subitem 3.1.1 alínea "a) TERMO DE 
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (anexo II) e 
TERMO DE USO DE IMAGEM (anexo III)." Não são aceitos documentos posteriores 
ao determinado no Comunicado nº 001/2021 e Cronograma Atualizado Comunicado 
nº 001/2021 publicado em 29/11/2021. Situação Mantida. 

0173000222 101 

Não enviou o Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais (ANEXO 
II) e termo de uso de imagem (ANEXO III) na forma exigida no Comunicado nº 
001/2021 e Retificação subitem 3.1.1 alínea "a) TERMO DE CONSENTIMENTO 
PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (anexo II) e TERMO DE USO DE 
IMAGEM (anexo III)." Não são aceitos documentos posteriores ao determinado no 
Comunicado nº 001/2021 e Cronograma Atualizado Comunicado nº 001/2021 
publicado em 29/11/2021. Situação Mantida. 

0173000175 101 

Enviou Decreto de nomeação com função que não atende e sem declarações das 
atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 e 
Retificação subitens "Requisitos exigidos, com apresentação de documentos 
comprobatórios de escolaridade. Experiência exigida: Experiência comprovada de, 
no mínimo, 6 (seis) meses, atuando como profissional de nível superior em uma das 
atividades a seguir: desenvolvimento, execução, implementação, avaliação e 
acompanhamento de rotinas administrativas; participação na elaboração de 
procedimentos licitatórios; em processos para contratação de bens e serviços; na 
área de gestão de pessoas; orçamento; contas a pagar e receber, monitoramento, 
execução, avaliação e revisão de orçamentos." e 3.1.1. alínea "c) Comprovação do 
exercício da atividade profissional mediante: Exercício da atividade em 
empresa/instituição privada: Exercício da atividade em empresa/instituição pública: 
apresentação do ato de nomeação ou declaração ou certidão de tempo de serviço, 
emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos, que informe o período (com 
início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas," Situação 
Mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0173000136 101 

Não enviou a primeira página do Termo de consentimento para tratamento de 
dados pessoais (ANEXO II), não enviou o Diploma ou Certificado de conclusão de 
nível superior e experiência apresentada não atende e não enviou a declaração 
do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao 
exigido no Comunicado nº 001/2021 e Retificação item 2 "Experiência comprovada 
de, no mínimo, 6 (seis) meses, atuando como profissional de nível superior em 
uma das atividades a seguir: desenvolvimento, execução, implementação, 
avaliação e acompanhamento de rotinas administrativas; participação na 
elaboração de procedimentos licitatórios; em processos para contratação de bens 
e serviços; na área de gestão de pessoas; orçamento; contas a pagar e receber, 
monitoramento, execução, avaliação e revisão de orçamentos." e subitem 3.1.1 
alíneas "a) TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS (anexo II).", "b) Comprovação da graduação com apresentação do 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior, contendo a data 
em que ocorreu a conclusão do curso, sem rasuras ou emendas, na área a que irá 
concorrer em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC)." e "c) Comprovação do exercício da atividade profissional 
mediante: Exercício  da  atividade  em  empresa/instituição  privada:  apresentação  
da  Carteira  de  Trabalho  e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de 
identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o 
caso), com registro de atividades compatíveis com as do cargo a que concorre, 
acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o 
período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades 
desenvolvidas,". Situação Mantida. 

0173000139 101 

Enviou Comunicado do Programa ALI que não atende, contrato de trabalho com 
atividades que não atendem, Edital de abertura de inscrições que não atende e 
experiências via declarações que não atendem e sem a descrição das atividades 
desenvolvidas, não atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 e 
Retificação item 2 "Experiência comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, 
atuando como profissional de nível superior em uma das atividades a seguir: 
desenvolvimento, execução, implementação, avaliação e acompanhamento de 
rotinas administrativas; participação na elaboração de procedimentos licitatórios; 
em processos para contratação de bens e serviços; na área de gestão de pessoas; 
orçamento; contas a pagar e receber, monitoramento, execução, avaliação e 
revisão de orçamentos." e subitem 3.1.1 alínea "c) Comprovação do exercício da 
atividade profissional mediante: Exercício  da  atividade  em  empresa/instituição  
privada:  apresentação  da  Carteira  de  Trabalho  e Previdência Social (CTPS) 
contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com 
início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com as do cargo 
a que concorre, acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades 
desenvolvidas," e "Exercício da atividade em empresa/instituição pública: 
apresentação do ato de nomeação ou declaração ou certidão de tempo de serviço, 
emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos, que informe o período (com 
início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas, OU" 
Situação Mantida. 

0173000206 101 

Enviou Declaração sem a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo 
ao exigido no Comunicado nº 001/2021 e Retificação subitem 3.1.1 alínea "c) 
Comprovação do exercício da atividade profissional mediante: Exercício da 
atividade em empresa/instituição privada: apresentação da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do 
registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades 
compatíveis com as do cargo a que concorre, acrescida de declaração do 
empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o 
caso), com a descrição das atividades desenvolvidas, OU" Situação Mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0173000126 101 

Documentação, não enviada, exigida no Comunicado nº 001/2021 subitens "3.1.1. 
Digitar corretamente os dados cadastrais, informar e-mail de domínio Google, 
indicar a formação, descrever a experiência profissional, indicando as principais 
atividades exercidas, fazer a opção do código da vaga que deseja concorrer e 
enviar para o email documentacao@concepcaoconcursos.com.br a 
documentação referente à Avaliação Curricular e Documental subitem 4.1.5, 
exigidos em caráter eliminatório:" e "4.1.5 A comprovação do exercício da 
atividade profissional deverá ser por meio da apresentação de um dos documentos 
abaixo elencados, enviados para o e-mail 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br, no período de 08h do dia 16 de 
setembro de 2021 às 18h do dia 18 de outubro de 2021.", Prorrogação das 
Inscrições Cronograma Retificado Envio do e-mail da documentação para Avalição 
Curricular e Documental - Até 16/11/2021 - Encerramento dia 16/11/2021- 18h e 
Continuação das Inscrições - Envio do e-mail da documentação para Avalição 
Curricular e Documental Encerramento dia 02/12/2021- 18h. Não são aceitos 
documentos posteriores ao determinado no Comunicado nº 001/2021 e 
Cronograma Atualizado Comunicado nº 001/2021 publicado em 29/11/2021. 
Situação Mantida. 

0173000188 101 

Não enviou o Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais 
(ANEXO II) e termo de uso de imagem (ANEXO III), não atendendo ao exigido no 
Comunicado nº 001/2021 e Retificação subitem 3.1.1 alíneas "a) TERMO DE 
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (anexo II) e 
TERMO DE USO DE IMAGEM (anexo III)." Não são aceitos documentos 
posteriores ao determinado no Comunicado nº 001/2021 e Cronograma Atualizado 
Comunicado nº 001/2021 publicado em 29/11/2021. Situação Mantida. 

0173000132 101 

Enviou o Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais (ANEXO II) 
e termo de uso de imagem (ANEXO III) sem assinaturas, não atendendo ao exigido 
no Comunicado nº 001/2021 e Retificação subitem 3.1.1 alíneas "a) TERMO DE 
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (anexo II) e 
TERMO DE USO DE IMAGEM (anexo III)." Não são aceitos documentos 
posteriores ao determinado no Comunicado nº 001/2021 e Cronograma Atualizado 
Comunicado nº 001/2021 publicado em 29/11/2021. Situação Mantida. 

0173000096 101 

Não enviou o Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais 
(ANEXO II) e termo de uso de imagem (ANEXO III) e experiências apresentadas 
não atendem ao exigido no Comunicado nº 001/2021 e Retificação item 2 
"Experiência comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, atuando como 
profissional de nível superior em uma das atividades a seguir: desenvolvimento, 
execução, implementação, avaliação e acompanhamento de rotinas 
administrativas; participação na elaboração de procedimentos licitatórios; em 
processos para contratação de bens e serviços; na área de gestão de pessoas; 
orçamento; contas a pagar e receber, monitoramento, execução, avaliação e 
revisão de orçamentos." e subitem 3.1.1 alínea "a) TERMO DE 
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (anexo II) e 
TERMO DE USO DE IMAGEM (anexo III)." Situação Mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0173000156 101 

Experiência apresentada não atende e enviou a declaração do empregador sem a 
descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido no 
Comunicado nº 001/2021 item 2. Requisitos exigidos, com apresentação de 
documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência exigida. 
"Experiência comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, atuando como 
profissional de nível superior em uma das atividades a seguir: desenvolvimento, 
execução, implementação, avaliação e acompanhamento de rotinas 
administrativas; participação na elaboração de procedimentos licitatórios; em 
processos para contratação de bens e serviços; na área de gestão de pessoas; 
orçamento; contas a pagar e receber, monitoramento, execução, avaliação e 
revisão de orçamentos." e subitem 3.2 alínea "Exercício da atividade em 
empresa/instituição privada: apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do 
empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades 
compatíveis com as do cargo a que concorre, acrescida de declaração do 
empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o 
caso), com a descrição das atividades desenvolvidas, OU" Situação Mantida. 

0173000155 101 

Não enviou o Diploma ou Certificado de conclusão de nível superior, não 
atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 e Retificação subitem 3.1.1 
alínea "b) Comprovação da graduação com apresentação do Diploma ou 
certificado de conclusão de curso de nível superior, contendo a data em que 
ocorreu a conclusão do curso, sem rasuras ou emendas, na área a que irá 
concorrer em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC)." Não são aceitos documentos posteriores ao determinado no 
Comunicado nº 001/2021 e Cronograma Atualizado Comunicado nº 001/2021 
publicado em 29/11/2021. Situação Mantida. 

0173000006 101 

Enviou o Termo de Aditivo de contrato e uma descrição das atividades do cargo 
sem assinatura do empregador, não atendendo ao exigido no Comunicado nº 
001/2021 e Retificação itens 3.1.1 alínea "c) Exercício da atividade em 
empresa/instituição privada: apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do 
empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades 
compatíveis com as do cargo a que concorre, acrescida de declaração do 
empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o 
caso), com a descrição das atividades desenvolvidas, OU" Situação Mantida. 

0173000101 102 

Não enviou a primeira página do Termo de consentimento para tratamento de 
dados pessoais (anexo II) não atendendo ao exigido no Comunicado nº 001/2021 
e Retificação do Comunicado nº 001/2021 subitem 3.1.1 alíneas "a) TERMO DE 
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (anexo II) e 
TERMO DE USO DE IMAGEM (anexo III)." Situação Mantida. 

0173000129 102 

Não enviou o Ato de Nomeação apresentando o Edital de convocação, como 
também não enviou declaração ou certidão de tempo der serviço emitida pela área 
de pessoal ou de recursos humanos, enviou "aviso de crédito" não atendendo ao 
exigido no Comunicado nº 001/2021 e Retificação subitem 3.1.1 alínea "c) 
Comprovação do exercício da atividade profissional mediante: “Exercício da 
atividade em empresa/instituição pública: apresentação do ato de nomeação ou 
declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou de 
recursos humanos, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a 
descrição das atividades desenvolvidas, OU” Situação Mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0173000201 102 

Experiência profissional apresentada não atende ao exigido no Comunicado nº 
001/2021 e Retificação do Comunicado nº 001/2021 item 2 Requisitos exigidos, 
com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. 
Experiência exigida: "Experiência comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, 
atuando como profissional de nível superior em uma das atividades a seguir: 
desenvolvimento de metodologias, análise e implementação de 
ferramentas/soluções de gestão estratégica, organizacionais e financeiras de 
apoio ao desenvolvimento organizacional; elaboração de diagnósticos e 
proposição de melhoria no âmbito da gestão e governança corporativa; 
metodologias participativas de consultoria e/ou assessoria no âmbito da gestão e 
governança; cooperativismo; elaboração e acompanhamento de projetos; 
organização de eventos institucionais; estudos de viabilidade econômica, 
financeira e social; análise e tratamento de dados estatísticos; práticas de 
ensino/instrutoria." Situação Mantida. 

0173000087 102 

Experiências apresentadas não atendem e não enviou a declaração de 
empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao 
exigido no Comunicado nº 001/2021 e Retificação item 2. Requisitos exigidos, com 
apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. 
Experiência exigida. "Experiência comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, 
atuando como profissional de nível superior em uma das atividades a seguir: 
desenvolvimento de metodologias, análise e implementação de 
ferramentas/soluções de gestão estratégica, organizacionais e financeiras de 
apoio ao desenvolvimento organizacional; elaboração de diagnósticos e 
proposição de melhoria no âmbito da gestão e governança corporativa; 
metodologias participativas de consultoria e/ou assessoria no âmbito da gestão e 
governança; cooperativismo; elaboração e acompanhamento de projetos; 
organização de eventos institucionais; estudos de viabilidade econômica, 
financeira e social; análise e tratamento de dados estatísticos; práticas de 
ensino/instrutoria." e subitem 3.1.1 alínea "c) Comprovação do exercício da 
atividade profissional mediante: Exercício da atividade em empresa/instituição 
privada: apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com 
início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com as do cargo 
a que concorre, acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades 
desenvolvidas, OU" Situação Mantida. 

0173000046 102 

Experiências apresentadas não atendem ao exigido no Comunicado nº 001/2021 
item 2. Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de 
escolaridade e experiência. Experiência exigida. "Experiência comprovada de, no 
mínimo, 6 (seis) meses, atuando como profissional de nível superior em uma das 
atividades a seguir: desenvolvimento de metodologias, análise e implementação 
de ferramentas/soluções de gestão estratégica, organizacionais e financeiras de 
apoio ao desenvolvimento organizacional; elaboração de diagnósticos e 
proposição de melhoria no âmbito da gestão e governança corporativa; 
metodologias participativas de consultoria e/ou assessoria no âmbito da gestão e 
governança; cooperativismo; elaboração e acompanhamento de projetos; 
organização de eventos institucionais; estudos de viabilidade econômica, 
financeira e social; análise e tratamento de dados estatísticos; práticas de 
ensino/instrutoria." Situação Mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0173000205 103 

Enviou CTPS sem parte de identificação do candidato e não enviou a declaração 
do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao 
exigido no Comunicado nº 001/2021 e Retificação do Comunicado subitem 3.1.1 
alínea "c) Comprovação do exercício da atividade profissional mediante: Exercício  
da  atividade  em  empresa/instituição  privada:  apresentação  da  Carteira  de  
Trabalho  e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do 
candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com 
registro de atividades compatíveis com as do cargo a que concorre, acrescida de 
declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início 
e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas, OU" Situação 
Mantida. 

 


