
 
 

PROVA DE TITULOS DE ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS 

CANDIDATO: FRANCISCA ELIZABETH CRISTINA ARAUJO BEZERRA 

INSCRIÇÃO: 260 

SOLICITA: REVISÃO E RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA NA PROVA DE TITULOS 

TRANSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA DO CANDIDATO 

“Venho solicitar a recontagem considerando: 20 pontos da especialização; 25 pontos da 

Secretaria Municipal de saúde de Aiuaba – CE, na qual consta de maio de 2012 a dezembro de 

2014, ou seja, dois anos e meio, sendo 5 semestres, devendo ser colocado os 5 pontos de cada 

semestre da atenção secundaria, como citado na declaração; 15 pontos da Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Aiuaba-Ce, pois a declaração apresenta de mais de 2012 a 

junho de 2015, sendo 6 semestres valendo 2,5 pontos cada. Como indica o anexo VII, tópico 5, 

da letra b), que informa valer 2,5 pontos por semestre nos demais casos. Com isso a 

pontuação deveria ser 60 pontos nos títulos, considerando as declarações de instituições 

diferentes apresentadas e certificados.”  

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO  

JUSTIFICATIVA:  

 Foi apresentado Certificado de pós-graduação devidamente autenticado. 
 

RESPOSTA: Aceito pela COMISSÃO AVALIADORA DA PROVA DE TITULOS, computando assim 20 
pontos (já computados anteriormente). 

 

 Foi apresentado Declaração de prestação de serviços à Prefeitura Municipal de Aiuaba 
como Assistente Social, vinculada a Secretaria da Saúde do município em questão no 
período de 14 de maio de 2012 à 01 de dezembro de 2014, computando 5 semestres 
completos.(período computado como experiência em atenção primaria, visto não ficar 
comprovado o trabalho exclusivo em atenção secundaria); 

 Foi apresentada Declaração que desenvolveu seu trabalho como Assistente Social 
vinculada ao CRAS do município de Aiuaba no período, de 14 de maio de 2012 à 30 de 
junho de 2015, computando 6 semestres completos; 

 Foi apresentado Contrato de Trabalho e termo de Aditivo junto a Prefeitura de 
Parambu, na função de Assistente Social, no período 21 de junho de 2011 a 31 de 
dezembro de 2012, computado 2(dois) semestres referente ao  exercício de 2012 
dentro do prazo estipulado no Edital (Ver ANEXO VII). 

RESPOSTA: Aceito pela COMISSÃO AVALIADORA DA PROVA DE TITULOS, computando assim 
7(sete) semestres de experiência profissional em atenção primaria, descontados os períodos 
concomitantes, dessa forma totalizando 17,5 pontos(já computados anteriormente). 


