Ivoti, 28 de março de 2017.

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARECER N° 004/2017
ASSUNTO: Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 43/2017

Trata-se de análise do recurso protocolado sob o n° 2017/1943,
solicitando revisão da pontuação no Processo Seletivo Simplificado, referente ao
Edital n° 43/2017, para Professor – Língua Inglesa.
O objeto do protocolo n° 2017/1943, de 27/03/2017, feito por MICHELLE
PATRICIA LEYSER TARRAGÓ, é a interposição de recurso em razão de terem sido
desconsideradas certidões comprovando sua “experiência como Professora de
Língua Inglesa em Curso de Extensão Universitária da Universidade Federal do
Paraná oferecido pelo Centro de Línguas e Interculturalidade – CELIN”, a qual “se
enquadra no Item I do Item 6.1 do PSS, sendo referida no Anexo II do presente
Edital como ‘experiência em atividades inerentes à função em órgão público’ ”. A
professora refere que “as Certidões apresentadas não foram consideradas para esse
item”, solicitando a sua revisão, “enquadrando-as no Item I do Item 6.1”.
A Comissão revisou as citadas certidões e admite que ocorreu falha na
contagem, verificando-se para a candidata 23 (vinte três) meses de experiência em
atividades inerentes à função em órgão público (Item I). Entretanto, cumpre registrar
que parte desse tempo de serviço, nos anos de 2010 a 2012, foi prestado
concomitantemente com a experiência em atividades inerentes à função (Item II),
situação vedada pelo Item 7.7 do Edital, sendo necessária a revisão, também, desta
pontuação.
Por outro lado, a Comissão havia considerado, erroneamente, as
Certidões apresentadas como sendo referentes à “participação em cursos,
encontros, seminários ou similares, na área de atuação exigida para a função” (Item
III), havendo necessidade de alteração, igualmente, neste item, uma vez que a
professora não apresentou outros comprovantes relacionados ao mesmo.
Assim, feitas as revisões, a candidata passa a ter a seguinte pontuação:

MICHELLE PATRICIA LEYSER TARRAGÓ – D.N.: 19/07/1983
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO PÚBLICA

23 x 1 = 23

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES
INERENTES À FUNÇÃO

51 x 0,5 = 25,5

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS OU
SIMILARES, NA ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGIDA PARA A FUNÇÃO,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO ACIMA
DO EXIGIDO PARA A FUNÇÃO

0x2=0

TOTAL DE PONTOS

48,5

Cumpre registrar, entretanto, que a revisão da pontuação da candidata
não interfere em sua classificação no certame, permanecendo a mesma com
pontuação inferior à da candidata com classificação imediatamente anterior.
Sem mais, esse é nosso entendimento e decisão.
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