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REPOSTA AO RECURSO IMPETRADO CONTRA O RESULTADO DA 
AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO EDITAL Nº 003/2016 - 
PROCESSO SELETIVO.  

O recurso foi  respondido pela Banca Elaboradora. 
 
Com fulcro nos subitens 10.5. alínea b"cópia de declaração ou certidão de tempo de serviço, 
quando houver impossibilidade de comprovar através da (CTPS), informando o período (com 
início e fim) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição das atividades 
desenvolvidas" e  10.6 "Os períodos citados no subitem 10.5 deverão conter claramente dia, 
mês e ano.”  "Isto posto, de acordo com o subitem 14.9 “O Recurso interposto em desacordo 
com este Edital não será considerado.” 

 
RESPOSTAS: 
 
 
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZAN TE - 
INFORMÁTICA  
 
 
Nº. DE INSCRIÇÃO : 201600042740018 
 
 
Inicialmente, cumpre dizer que o recurso ora apresentado pelo candidato, não merece 
prosperar haja vista o não atendimento da exigência prevista no subitem 10.6. do edital. No 
que diz respeito à Certidão de Contagem de Tempo apresentada, não é possível extrair de 
maneira explicita o dia da admissão e desligamento da Fundação de Ensino Técnico Intensivo 
- Rene Barsan, conforme previamente definido no citado subitem, sendo verificada esta 
informação de modo implícito. Ademais, a Chefe do Departamento de Iniciação Profissional, 
informou que a data final constante na referida certidão foi apresentada pelo próprio 
interessado, o que nos restou invalidar a experiência profissional apresentada.  Recurso 
INDEFERIDO. 
 
 
 
 
 

Uberaba(MG), 09 de agosto de 2016. 

 

 

José Eduardo dos Reis Felix 
Presidente da FUNEPU 
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REPOSTA AO RECURSO IMPETRADO CONTRA O RESULTADO DA 
AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO EDITAL Nº 003/2016 - 
PROCESSO SELETIVO.  

O recurso foi  respondidos pela Banca Elaboradora. 
 
Com fulcro nos subitens 10.14. "Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de 
experiência, será considerado tempo de experiência no exercício da profissão/emprego o 
período de no mínimo 6 (seis) meses completos, não sendo considerada mais de uma 
pontuação concomitante no período de até 1 (um) ano." Isto posto, de acordo com o subitem 
14.9 “O Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.” 

 
RESPOSTAS: 
 
 
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZAN TE - 
INFORMÁTICA  
 
 
Nº. DE INSCRIÇÃO : 201600042840018 
 
 
Inicialmente, cumpre dizer que o recurso ora apresentado pelo candidato, no que tange a 
arguição formalizada expressamente não merece prosperar em parte. O candidato argumenta 
que a pontuação sobre a experiência profissional deveria ser contabilizada de 6 (seis) em 6 
(seis) meses, ocasionando duas pontuações dentro de um mesmo período de 1 (um) ano. 
Todavia, faz-se necessário observar a segunda parte do subitem 10.14, a qual transcrevemos 
“não sendo considerada mais de uma pontuação concomitante no período de até 1 (um) ano". 
É possível extrair-se do citado fragmento que, a pontuação seria atribuída de maneira a 
considerar um período mínimo de 6 (seis) meses de experiência comprovada, sendo vedado 
considerar mais de uma pontuação dentro de um período de até 1 (um) ano. Desta feita, não 
poderia a banca considerar dentro de 12 (dose) meses a pontuação correspondente a 2 (dois) 
pontos. Após ser realizada nova contabilização da experiência profissional pela Banca 
Examinadora, constatou-se que deixou de constar algumas pontuações referentes ao vinculo 
com a empregadora FACTHUS e SENAC. A contabilização da pontuação do programa E-
TEC do Instituto Federal do Triângulo Mineiro continuou a mesma. Nesse sentido, a 
pontuação anteriormente estipulada em 2 (dois) pontos será alterada, considerando 3 (três) 
pontos para o vinculo FACTHUS e 2 (dois) pontos para o vínculo SENAC, totalizando 5 
(cinco) pontos. Recurso PARCIALMENTE DEFERIDO. 
 
 
 

Uberaba(MG), 09 de agosto de 2016. 

 

José Eduardo dos Reis Felix 
Presidente da FUNEPU 


