
AVISO XII 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Cruz das almas e a Fundação CEFETBAHIA, no uso de suas atribuições legais, no que tange ao Resultado da 2ª Etapa -Prova de Títulos, 

pertinente ao Concurso Público para Preenchimento de Vagas de Cargos Efetivos da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, após a análise dos recursos interpostos 

nos termos do Capítulo 16 do Edital nº 01/2019, traz ao conhecimento dos interessados:  
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I. Os resultados das análises dos recursos interpostos por candidatos, relativos ao Resultado da 2ª Etapa - Prova de Títulos do Concurso Público para Preenchimento 
de Vagas de Cargos Efetivos da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, na forma abaixo especificada:  
 

a)   RECURSOS IMPROCEDENTES: 
 

 
Cargo: Auditor Fiscal de Tributos - 40h semanais (002) 

Inscrição Nome Parecer 

697287-5 Gilberto Vitor Alves 
Candidato não apresentou títulos, portanto, mantido o resultado divulgado em 
06/12/2019. 

 
 

Cargo: Auditor Fiscal de Tributos - 40h semanais (002) 

Inscrição Nome Parecer 

681164-0 Luciano Farias Carvalho Guerra 
Título ora questionado para pontuação no item I-A, em desacordo com o estabelecido 
no item 11.9 do Edital do certame. 

 
 

Cargo: Pedagogo – 40h semanais (004) 

Inscrição Nome Parecer 

681833-8 Aurenivea Garcia Barbosa 
Título ora questionado, em desacordo com o estabelecido na alínea “c” item II, quadro 
05 (Barema de Avaliação de Títulos) 

 
 

Cargo: Pedagogo – 40h semanais (004) 

Inscrição Nome Parecer 

697843-0 Edileide da Paixão Souza 
Títulos ora questionados para pontuação no item III-A, em desacordo com os itens 
11.9, 11.32 e 11.32.1 do Edital do certame. 

 
 
Cargo: Pedagogo – 40h semanais (004) 

Inscrição Nome Parecer 

697754-0 Francisca Maria Nunes Gomes  
Títulos ora questionados, em desacordo com o estabelecido nos itens 11.8 do Edital 
do certame. 

 
 

Cargo: Pedagogo – 40h semanais (004) 

Inscrição Nome Parecer 

710421-2 Pedro da Silva Araujo Junior 

Título ora questionado para pontuação no item I-C referente à Pós Graduação Lato 
Sensu/ Especialização em Direito Público, em desacordo com o estabelecido na alínea 
“c” item I, quadro 5 (Barema de Avaliação de Títulos) 

Título ora questionado emitido pela Fundação Escola de Administração da UFBA, em 
desacordo com o estabelecido na alínea “a” item II, quadro 5 (Barema de Avaliação de 
Títulos) 
Título ora questionado referente à curso de Bacharelado em Direito, em desacordo 
com o estabelecido na alínea “a” item II, quadro 5 (Barema de Avaliação de Títulos) 
Demais títulos devidamente pontuados. 

Título ora questionado emitido pela Fundação Escola de Administração da UFBA, em 
desacordo com o estabelecido na alínea “b” item II, quadro 5 (Barema de Avaliação de 
Títulos) 
Título ora questionado referente à curso de Bacharelado em Direito, em desacordo 
com o estabelecido na alínea “b” item II, quadro 5 (Barema de Avaliação de Títulos) 
Demais títulos devidamente pontuados. 

 
Título ora questionado emitido pela Fundação Escola de Administração da UFBA, em 
desacordo com o estabelecido na alínea “c” item II, quadro 5 (Barema de Avaliação de 
Títulos) 
Título ora questionado referente à curso de Bacharelado em Direito, em desacordo 
com o estabelecido na alínea “c” item II, quadro 5 (Barema de Avaliação de Títulos) 

Títulos ora questionado para pontuação no item III-A, em desacordo com o 
estabelecido no item 11.9 do Edital do certame.  
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Cargo: Professor de Educação Física – 20h semanais (005) 

Inscrição Nome Parecer 

683325-4 Max Uiliam de Jesus da Conceição 

Título ora questionado para pontuação no item III-A emitito pelo Centro de Referência 
Esportiva do Recôncavo da Bahia, em desacordo com o estabelecido nos itens 11.24 e 
11.33 do Edital do certame. 

Título ora questionado para pontuação no item III-A emitidos pela Escola Cores Vivas, 
Colégio Teresa de Lisieux, Escola Recanto da Criança, em desacordo com o 
estabelecido no item 11.30.1 do Edital do certame e em desacordo com a alínea “k” 
do item 3.3 do Aviso de convocação para entrega de Títulos. 

 
Cargo: Professor de História – 20h semanais – 40h semanais (006) 

Inscrição Nome Parecer 

712352-1 Cassio Adriano Barros da Silva  

Título ora questionado para pontuação no item III-A emitido pelo CEEP em Controle e 
Processos Industriais Newton Sucupira, em desacordo com o estabelecido no item 
11.29 do Edital do certame e em desacordo com a alínea “a” do item 3.1 do Aviso de 
Convocação para Entrega de Títulos. 

 
Cargo: Professor de História – 20h semanais – 40h semanais (006) 

Inscrição Nome Parecer 

698135-5 Lizandra Santana da Silva  

Título ora questionado para pontuação no item III-A emitido pelo Programa 
Universidade para Todos, em desacordo com o estabelecido no item 11.9 do Edital do 
certame. 
Título ora questionado para pontuação no item III-A emitido pelo CEB, em desacordo 
com o estabelecido nos itens 11.24 e 11.33 do Edital do certame. 
Demais títulos devidamente pontuados de acordo com o estabelecido nos itens 11.32 
e 11.32.1 do Edital do certame. 

 
Cargo: Professor de História – 20h semanais – 40h semanais (006) 

Inscrição Nome Parecer 

709678-3 Wesley Santos de Matos 
Títulos ora questionados para pontuação no item III-A emitidos pela Prefeitura 
Municipal de Jaguaquara e pelo CEEP em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII, em 
desacordo com o item 11.9 do Edital do certame. 

 
  
Cargo: Professor de Língua Estrangeira (Inglês) – 20h semanais – 40h semanais (007) 

Inscrição Nome Parecer 

687445-3 Layanna Martha Pires de Araujo 
Contrato de trabalho referente à experiência profissional no Colégio Santo Antônio, 
em desacordo com o estabelecido na alínea “a” do item 11.30 do Edital do certame.. 

 
 
Cargo: Professor de Língua Portuguesa – 20h semanais – 40h semanais (008) 

Inscrição Nome Parecer 

687641-1 Amanda Trindade Martins da Silva  Após reanálise dos títulos, mantida a pontuação. 

 
Cargo: Professor de Língua Portuguesa – 20h semanais – 40h semanais (008) 

Inscrição Nome Parecer 

696956-6 Robervan de Sousa e Silva  
Título ora questionado para pontuação no item III-A, devidamente pontuado de 
acdordo com o estabelecido no item 11.32 do Edital do Certame. 
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Cargo: Professor de Língua Portuguesa – 20h semanais – 40h semanais (008) 

Inscrição Nome Parecer 

683675-7 Nadilza da Silva Cruz 

Título ora questionado para pontuação no item II-B emitido Faculdade Metropolitana, 
em desacordo com o estabelecido na alínea “b” item 3.1 do Aviso de convocação para 
entrega de títulos. 

Título ora questionado para pontuação no item II-C emitido Faculdade Metropolitana, 
em desacordo com o estabelecido na alínea “b” item 3.1 do Aviso de convocação para 
entrega de títulos. 

Título ora questionado para pontuação no item III-A, em desacordo com o 
estabelecido na alínea “c” do item 11.31 do Edital do certame. 

 
Cargo: Professor de Língua Portuguesa – 20h semanais – 40h semanais (008) 

Inscrição Nome Parecer 

712549-1 Ioná Reis dos Santos 
Títulos ora questionados para pontuação no Item III-A, devidamente pontuados de 
acordo com o estabelecido no item 11.32.2 do Edital do certame. 

 
 
Cargo: Professor de Língua Portuguesa – 20h semanais – 40h semanais (008) 

Inscrição Nome Parecer 

681890-0 Alessandra Santos Freire 
Títulos ora questionados para pontuação no item II-B emitidos pela UNEB não se 
referem à cursos, e sim, monitorias realizadas pela própria candidata. 

 
 

Cargo: Professor de Língua Portuguesa – 20h semanais – 40h semanais (008) 

Inscrição Nome Parecer 

698437-5 Keila Maria Evodio dos Santos  

Título ora questionado para pontuação na alínea III-A emitido pela Escola do Futuro, 
em desacordo com o item 11.30.1 do Edital do certame e em desacordo com a alínea 
“h” do item 3.1.3 e “k” do item 3.3 do Aviso de convocação para Entrega de títulos. 
Demais títulos devidamente pontuados. 

 
 

Cargo: Professor de Matemática – 20h semanais – 40h semanais (009) 

Inscrição Nome Parecer 

710398-6 Alexandro Ribeiro dos Santos  
Título ora questionado para pontuação no item III-A devidamente pontuado de acordo 
com o estabelecido no item 11.9 do Edital do certame. 

 
 

Cargo: Professor de Matemática – 20h semanais – 40h semanais (009) 

Inscrição Nome Parecer 

698352-9 Daniela da Silva Caribé Lopes 
Título ora questionado para pontuação no item III-A, em desacordo com o 
estabelecido no item 11.9 do Edital do certame. 

 
 

Cargo: Professor de Matemática – 20h semanais – 40h semanais (009) 

Inscrição Nome Parecer 

683935-6 Fernando Carvalho dos Santos Júnior 
Candidato não apresentou títulos, portanto, mantido o resultado divulgado em 
06/12/2019. 

 
 

Cargo: Professor de Matemática – 20h semanais – 40h semanais (009) 

Inscrição Nome Parecer 

694019-2 Natalício Fonseca dos Santos  
Título ora questionado para pontuação no item III-A, devidamente pontuado de 
acordo com estabelecido no item 11.9 do Edital do certame. 
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Cargo: Professor de Matemática – 20h semanais – 40h semanais (009) 

Inscrição Nome Parecer 

682355-2 Rebeca Carvalho Garcês 

Título ora questionado para pontuação na alínea III-A emitido pelo Colégio Monsenhor 
Neiva, em desacordo com o estabelecido nos itens 11.30.1 do Edital do certame e em 
desacordo com a alínea “h” do item 3.1.3 e “k” do item 3.3 do Aviso de convocação 
para Entrega de títulos. 

Título ora questionado para pontuação na alínea III-A emitido pela Escola São Luís, em 
desacordo com o estabelecido no item 11.30.1 do Edital do certame e em desacordo 
com a alínea “h” do item 3.1.3 e “k” do item 3.3 do Aviso de convocação para Entrega 
de títulos. 

 
 

Professor de Matemática – 20h semanais – 40h semanais (009) 

Inscrição Nome Parecer 

696767-9 Tiago Pereira Muniz 

Título ora questionado para pontuação no item II-C, trata-se de Curso de Pós 
Graduação Lato Sensu, portanto, devidamente pontuado no item I-A do Barema. 
 

Títulos ora questionados para pontuação na alínea III-A, devidamente pontuados de 
acordo com o estabelecido no item 11.9 do edital do certame.  

 
Professor de Ciência Naturais – 20h semanais – 40h semanais (010) 

Inscrição Nome Parecer 

709673-8 Maria Marques Nunes Neta 
Experiência profissional referente ao período de 05/06/2007 a 06/05/2010, em 
desacordo com o estabelecido no item 11.9 do Edital do certame. 

 
 
 
 

b) RECURSOS PROCEDENTES 
 
 

Cargo: Professor de História – 20h semanais – 40h semanais (006) 

Inscrição Nome Parecer 

681427-7 Ana Paula Batista da Silva Cruz Após reanálise dos títulos, alterar pontuação do item III-A para 6,0 pontos. 

 
 

Professor de Ciência Naturais – 20h semanais – 40h semanais (010) 

Inscrição Nome Parecer 

709673-8 Maria Marques Nunes Neta Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do item I-C para 2,0 pontos. 

 
 
 
 

II. Republicar o Resultado da 2ª Etapa (Análise de Títulos) para os cargos 006 e 010 em decorrência dos recursos procedentes. 
 

 
Salvador, 12 de dezembro de 2019 
 
 
 
 

Comissão do Processo Seletivo 
                 Fundação CEFETBAHIA  


