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PARECERES DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO -
PRELIMINAR

Protocolo: 10690 _______________________________________________________________________

A candidata pleiteia a revisão na pontuação obtida na Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional.

Em relação à experiência na empresa Fortes Formação Técnica em Saúde, não foi enviada cópia da folha
da CTPS onde deveria constar o registro da experiência apresentada, impossibilitando a exata conferência
do documento e também não enviou cópia do diploma de graduação requisito do cargo, em desobediência
ao item 14.20.5.1 do Edital.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o recurso e mantém-se a pontuação atribuída.

Protocolo: 10691 _______________________________________________________________________

O candidato pleiteia a revisão na pontuação obtida na Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional.

Contudo,  o  referido  artigo  não  foi  apresentado  a  comprovação de registro  do ISSN,  sendo dada esta
informação apenas no presente recurso, em desobediência ao item 14.20.4 do Edital de abertura, motivo
pelo qual não gerou pontuação.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o recurso e mantém-se a pontuação atribuída.

Protocolo: 10692 _______________________________________________________________________

O candidato pleiteia a revisão na pontuação obtida na Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional.

Os  documentos  apresentados  pelo  candidato  como  aperfeiçoamento  até  179  horas  foi  devidamente
pontuado o Curso de Programação com 117 horas onde consta código de autenticidade, porém o curso de
Programação Aplicada não foi pontuado por se tratar de cópia simples sem a identificação do código de
verificação da autenticidade, em desobediência ao item 14.20.1.1.1 do Edital de abertura.

Os documentos apresentados pelo candidato do curso Lógica de Programação e PHP 5, MySQL 5 e AJAX
não foram pontuados por se tratarem de cópias simples e sem a identificação do código de verificação da
autenticidade, em desobediência ao item 14.20.1.1.1 do Edital de abertura.

Protocolo: 10693 _______________________________________________________________________

Prezado Candidato,

Em resposta ao recurso interposto temos a esclarecer que a acumulação de cargos públicos em regra é
proibida, mas a Constituição Federal, bem como o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia,
excetuam algumas situações, como citado no recurso e mencionado abaixo:
 Art. 177 - É vedada a acumulação, remunerada ou não, de cargos públicos, exceto quando houver 
compatibilidade de horários:
a) de dois cargos de professor;
b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) de dois cargos de médico.
Entretanto, o cargo de Técnico Universitário não é considerado técnico ou científico, conforme parecer da
Procuradoria Geral do Estado da Bahia e legislação da carreira, pois o mesmo é um cargo de nível médio,
conforme segue:
- Lei nº 11.375 de 05 de fevereiro de 2009, que Reestrutura as carreiras de Analista Universitário e Técnico
Universitário,  integrantes do Grupo Ocupacional Técnico-Específico, criado pela Lei Nº  8.889,  de 01 de
dezembro de 2003, bem como o seu padrão remuneratório, e dá outras providências.
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"Art. 2 - Os cargos das carreiras de que trata esta Lei terão as seguintes atribuições:
(...)
II -  Técnico  Universitário:  atividades  de  suporte  técnico  de  média  complexidade aos  projetos  e  ações
operacionais, administrativas e acadêmicas das Universidades Estaduais.
 Art. 6°- O ingresso na carreira de Analista Universitário dar-se-á no Grau I, mediante aprovação em 
concurso público de provas e títulos, e na carreira de Técnico Universitário, no Grau I, Referência I, 
mediante aprovação em concurso público de provas.
§ 1º- Para o ingresso nas carreiras de Analista Universitário será exigido diploma de conclusão de curso
superior devidamente registrado no Ministério da Educação e, para a de Técnico Universitário, certificado
de conclusão de 2º grau devidamente registrado no Ministério da Educação."
Esclarecemos que para os procuradores,  o  cargo técnico ou científico  exige,  em lei,  de seu ocupante
habilitação específica de nível superior ou pós-médio, no qual os conhecimentos adquiridos nesta formação
profissional sejam utilizados, primordialmente, no exercício de suas responsabilidades funcionais, o que não
é  caso,  tendo  em  vista  as  atribuições  do  cargo  de  técnico  universitário  presentes  na  Lei  11375/09.
Acrescentamos que a única exceção prevista na Lei da carreira (11.375/09), está prevista no art. 25, a
seguir:
"Art.  25-  Os  ocupantes  do  cargo  de  Técnico  Universitário,  admitidos  anteriormente  à  vigência  da  Lei
nº 8.889,  de  01  de  dezembro  de  2003,  investidos  em  cargos  para  cujo  provimento  era  exigido  a
escolaridade de nível médio e que possuam curso profissionalizante terão validados os respectivos títulos
de admissão nos respectivos cargos de ingresso, que continuarão classificados como de natureza técnica,
para todos os efeitos legais."
Outrossim,  a  doutrina define  cargo  técnico  e  científico  como sendo:  "Cargo  científico  é  o  conjunto  de
atribuições  cuja  execução  tem  por  finalidade  investigação  coordenada  e  sistematizada  de  fatos,
predominantemente  de  especulação,  visando  a  ampliar  o  conhecimento  humano.  Cargo  técnico  é  o
conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber."  (RMS
7.550/PB, 6.ª Turma, Rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJ de 02/03/1998., mencionado no RMS
28644 / AP, 5ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 19/12/2011).

Acrescentamos que a denominação do cargo, ou seja, o nome do cargo, é irrelevante para a defini-lo como
de natureza técnica. 
Diante do exposto, recurso INDEFERIDO.

Protocolo: 10694 _______________________________________________________________________

A candidata pleiteia a revisão na pontuação obtida na Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional.

Entretanto, o certificado do curso Liderança com carga horária de 180 horas e o curso Empreendedorismo
com carga horária de 200 horas, realizados na modalidade EAD embora possam ser apresentados em
cópia simples, é necessário que o certificado possua código de verificação para consulta online, o que não
ocorreu no presente caso, em desobediência ao item 14.20.1.1.1 do Edital de abertura, motivo pelo qual não
gerou pontuação.

Contudo, conforme se observa na declaração apresentada, a função/cargo exercido não corresponde a
exercício da profissão no emprego pleiteado. Dessa forma, a experiência no cargo Técnico Universitário
(nível médio) não foi pontuada, conforme item 14.19 do Edital de abertura.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o recurso e mantém-se a pontuação atribuída. 

Protocolo: 10695 _______________________________________________________________________

A candidata pleiteia a revisão na pontuação obtida na Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional.

Contudo, conforme se observa na declaração apresentada, a função/cargo exercido não corresponde a
exercício  da  profissão  no  emprego  pleiteado.  Dessa  forma,  a  experiência  no  cargo  Assistente  de
Controladoria não foi pontuada, conforme item 14.19 do Edital de abertura.
Ante o exposto, INDEFERE-SE o recurso e mantém-se a pontuação atribuída.

Protocolo: 10696 _______________________________________________________________________

O candidato pleiteia a revisão na pontuação obtida na Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional.

Esclarecemos que os documentos enviados pelo  candidato  citado foram novamente analisados,  sendo
revista a pontuação anteriormente atribuída ao mesmo. A revisão das notas foi efetuada com base no poder
de autotutela da Administração Pública para rever seus próprios atos.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o recurso e mantém-se a pontuação atribuída.
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Protocolo: 10697 _______________________________________________________________________

O candidato pleiteia a revisão na pontuação obtida na Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional.

Esclarecemos que os documentos enviados pelos candidatos citados foram novamente analisados, sendo
revista a pontuação anteriormente atribuída aos mesmos. A revisão das notas foi efetuada com base no
poder de autotutela da Administração Pública para rever seus próprios atos.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o recurso e mantém-se a pontuação atribuída.

Protocolo: 10698 _______________________________________________________________________

Prezada Candidata,

Em  resposta  ao  recurso  interposto  esclarecemos  que,  conforme  as  regras  do  Edital  já  citadas  pela
candidata, o candidato para ser eliminado deveria registrar respostas erradas em mais de 50% nos dois
critérios previstos no Edital:
"10.3. Serão considerados reprovados os candidatos que:
a) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da prova
objetiva; e
b) registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de conhecimentos
específicos."
Desta forma, se os candidatos que identificou registraram respostas erradas em mais de 50% do total das
questões de conhecimentos específicos, mas não registrou respostas erradas em mais de 50% do total de
questões da prova objetiva, este candidato não poderia ser eliminado. Ressaltamos ainda que os critérios
prevê quantidade de questões, não na pontuação obtida.
Diante do exposto, informamos que realizamos nova verificação do resultado divulgado e identificamos que
ele está conforme o previsto em Edital.
Portanto, recurso INDEFERIDO. 

Protocolo: 10699 _______________________________________________________________________

A candidata pleiteia a revisão na pontuação obtida na Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional.

Entretanto, o certificado de curso de aperfeiçoamento apresentado tem carga horária de 140 horas o que se
enquadra no item 14.19 alinea “a” quadro V do Edital de abertura no qual determina que serão pontuados o
máximo de 02 títulos.  Tendo em vista  que a candidata  já  obteve pontuação máxima nesse quesito,  o
certificado apresentado não pode ser pontuado uma vez que não se enquadra no item 14.19 alínea “b”
quadro V do Edital de abertura.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o recurso e mantém-se a pontuação atribuída.

Protocolo: 10700 _______________________________________________________________________

O candidato pleiteia a revisão na pontuação obtida na Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional.

Contudo, conforme se observa nas declarações apresentadas, a função/cargo exercido não corresponde a
exercício da profissão no emprego pleiteado. Dessa forma, a experiência no cargo Auxiliar Administrativo e
Técnico Universitário não foram pontuadas, conforme item 14.19 do Edital de abertura.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o recurso e mantém-se a pontuação atribuída.
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