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JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA LISTA DE 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 01/2021 DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRUDENTE DE MORAIS, 

DIVULGADO EM 15/02/2021. 

Recurso nº 03: A candidata HUGLEDNA RODRIGUES DE AGUIAR OLIVEIRA 

impetrou recurso contra a lista de classificação preliminar do Edital nº01 de 25 

de janeiro de 2021, divulgada no site da Prefeitura de Prudente de Morais, no 

dia 15 de fevereiro do ano corrente. A mesma solicita divulgação ampla da 

contagem de tempo dos candidatos inscritos. Solicita, ainda, a revisão de sua 

classificação na inscrição ao cargo de PEB – Professor Educação Infantil e 

Ensino Fundamental – Apoio à Inclusão. 

Despacho/Justificativa: 

A) DIVULGAÇÃO AMPLA DA CONTAGEM DE TEMPO DOS 

CANDIDATOS INSCRITOS 

DEFERIDO. Após acolhimento e análise deste recurso junto à Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura de Prudente de Morais, concluiu-se que, para 

clareza e fidedignidade do processo, a divulgação dos dados solicitados pela 

candidata, contagem de tempo dos demais candidatos, é relevante. Confirmou-

se, ainda, com a área técnica responsável pela organização e divulgação da lista 

de classificação, sobre a possibilidade de incluir tais dados na listagem final, 

prevista para divulgação no dia 22 de fevereiro de 2021. 

B) REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

DEFERIDO. Prosseguindo a análise do recurso, foi feita a revisão da 

classificação da candidata de acordo com o cargo de PEB – Professor Educação 

Infantil e Ensino Fundamental – Apoio à Inclusão, para o qual se inscreveu, 

sendo procedente a reclassificação. Isso porque, após cuidadosa verificação, 

constatou-se que a candidata possuía habilitação exigida no edital e tempo no 

município. Porém o tempo havia sido computado de forma errônea pelo sistema, 

sendo retificado através do presente recurso. A candidata passa a ocupar o 149º 
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na lista de classificação; respeitados os critérios constantes no referido Edital e 

os dados fornecidos pelos demais candidatos inscritos. 

Prudente de Morais, 19 de fevereiro de 2021. 

 

Cheila Reis de Souza 

Secretária Municipal de Educação e Cultura. 

ORIGINAL ASSINADO 
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