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EDITAL SEMEC Nº 01/2023 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

PARA EXERCEREM A FUNÇÃO DE GESTOR ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE 

JUAZEIRO DO PIAUÍ 

 

RESULTADO DO RECURSO INTERPOSTO EM RELAÇÃO AO RESULTADO 

PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO DE MÉRITO 

 

INSC. RECURSO INTERPOSTO RESULTADO  JUSTIFICATIVA 

003 

O (A) candidato (a) solicitou 

reanálise de suas pontuação 

com as seguintes justificativas: 

após apresentar lista com os 

itens enviados para avaliação, 

citou que colocou duas 

especializações que valiam 

tanto como especialização fora 

da área de gestão quanto como 

formação continuada em 

educação com duração mínima 

de 40 horas; citou ainda que o 

curso de licenciatura plena em 

filosofia valiam tanto para 

contagem de pontos de 

licenciatura em outra área que 

não seja pedagogia quanto 

como formação continuada em 

educação com duração mínima 

de 40 horas; citou ainda que os 

três certificados apresentados 

não são na área de pedagogia, 

pois a gestão escolar abrange 

todas as áreas administrativas, 

inclusive as relacionadas à 

atuação dos CMEs e ainda não 

tem exigência de carga-horária; 

relatou também que os dois 

diplomas tanto de filosofia tanto 

a pós em história 

afrodescendente e africana tem 

carga horária mais que o 

DEFERIDO 

EM PARTES 

Em relação aos itens 01 e 02 do 

anexo IV do Edital foi-se 

considerado apenas um dos dois 

certificados de Especialização lato 

sensu fora da área de gestão 

apresentados pelo (a) candidato 

(a), já que o limite era UM curso, 

somando assim 3,0 pontos; 

 

Em relação aos itens 03 e 04 do 

anexo IV do Edital foi-se 

considerado o apenas um dos dois 

certificados de Licenciatura 

apresentados pelo (a) candidato 

(a), já que os dois são de outras 

áreas de que não seja pedagogia, e 

já que o limite era UM curso, 

somou-se assim 1,0 ponto; 

 

Em relação aos itens 05 e 06 do 

anexo IV do Edital, após 

reavaliação dos certificados, 

apenas um dos três será 

contabilizado como formação 

continuada na área de gestão 

escolar por conta do tema do 

evento, adicionando-se a 

pontuação do (a) candidato (a) 

1,0 ponto. Os outros dois 

certificados não foram aproveitados 

como formação continuada em 
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suficiente  são 

comprovadamente formação 

continuada; além de citar que a 

experiência profissional 

comprovada com declaração da 

própria secretaria municipal de 

educação de Juazeiro do Piauí. 

educação por conta de não terem a 

carga horária mínima exigida. 

 

Sobre o fato de o (a) candidato (a) 

citar que os cursos de licenciatura 

plena em filosofia (de 2021) e de 

especialização em história e cultura 

afro-brasileira (e não 

afrodescendente como redigido 

pelo candidato) africana (de 2022) 

poderiam ser alocados nos pontos 

de formação continuada, 

CONSIDERANDO as premissas do 

Art. 17 da Resolução CNE/CP Nº 2, 

de 1º de julho de 2015 que cita que 

“a formação continuada [...], deve 

se dar pela oferta de atividades 

formativas e cursos de atualização, 

extensão, aperfeiçoamento, 

especialização, mestrado e 

doutorado que agreguem novos 

saberes e práticas, articulados às 

políticas e gestão da educação, à 

área de atuação do profissional e às 

instituições de educação básica, 

em suas diferentes etapas e 

modalidades da educação.” Esta 

banca julgou válido contabilizar o 

curso de especialização em história 

e cultura afro-brasileira africana (de 

2022) como curso de formação 

continuada, adicionando-se a 

pontuação do (a) candidato (a) 

0,5 ponto. 

 

Em relação aos itens 07 e 08 do 

anexo IV do Edital, o (a) candidato 

(a) obteve pontuação máxima, em 

ambos os itens, não cabendo 

reavaliação nem alteração na 

pontuação. 

 

Juazeiro do Piauí, 16 de fevereiro 2023 


