SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
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COORDENAÇÃO CAMPUS FLORESTA – PRONATEC

PARECER SOBRE A 1ª RETIFICAÇÃO DO
EDITAL Nº 022/2014
·

LUCIENE FREIRE SOARES CARVALHO

Conforme item 9.3 do edital a comissão avaliadora do processo seletivo do edital 022/2014 realizou
uma verificação da documentação apresentada no ato da inscrição solicitando a presença da
candidata na coordenação do PRONATEC / Campus Floresta . Foi apresentado pela candidata os
documentos originais comprobatórios para que fossem dirimidas dúvidas por parte da comissão
com respeito a documentação entregue no ato da inscrição. Ao reanalisarmos então a documentação
apresentada, foram sanadas as dúvidas e os pontos foram recontabilizados. Após a recontabilização
dos seus pontos de acordo com os documentos apresentados totalizou-se assim 58,0 pontos,
mudando o status da candidata para "classificada".
·

RIVÂNIA FREIRE DE ALMEIDA CUSTÓDIO

Conforme item 9.3 do edital a comissão avaliadora do processo seletivo do edital 022/2014 realizou
uma verificação da documentação apresentada no ato da inscrição solicitando a presença da
candidata na coordenação do PRONATEC / Campus Floresta . Foi apresentado pela candidata os
documentos originais comprobatórios para que fossem dirimidas dúvidas por parte da comissão
com respeito a documentação entregue no ato da inscrição. Ao reanalisarmos então a documentação
apresentada, foram sanadas as dúvidas e os pontos foram recontabilizados. Após a recontabilização
dos seus pontos de acordo com os documentos apresentados totalizou-se assim 28,0 pontos.
·

AMARO JOSÉ DE MELO FILHO

Com base no item 9.12 do edital foi constado, pela comissão, que houve omissão na divulgação da
nota e classificação do candidato. Ao contabilizar os seus pontos de acordo com os documentos
entregues no ato da inscrição, totalizou-se 64,0 pontos para o encargo 37 CF.
Atenciosamente,
Comissão Avaliadora do Processo Seletivo – Edital nº 022-2014
Cassiano Henrique de Albuquerque
Wagner Pinheiro
Lincoln Tavares dos Santos
Floresta, 03 de Abril de 2014

CASSIANO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE
Coordenador Adjunto do PRONATEC – Campus Floresta
Portaria nº 117, de 14 de Março de 2012
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