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Resultado Preliminar Prova de Títulos - Complementar

Posto de Trabalho

Resultado Preliminar da Prova de Títulos - Resultado Complementar Publicado em 01/09/2014 (O status e a pontuação do candidato publicada neste Resultado Complementar substitui o status anterior, publicado em 

26/08/2014).

10-EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DOS FILHOS DOS ALUNOS - 20H

Legenda - Requisitos Mínimos e Critérios de Pontuação:

REQ1 (Requisito Mínimo 1): Nível Médio na Modalidade Normal (artigo 62 da LDB).

REQ2 (Requisito Mínimo 2): Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano como Auxiliar de Sala ou Professor de Educação Infantil.

A: Diploma/certificado de conclusão de mestrado ou declaração de conclusão de mestrado, na área para a qual concorre. (0 a 25).

B: Diploma/certificado de conclusão de especialização ou declaração de conclusão de especialização na área para a qual concorre. (0 a 20).

C: Certificado de conclusão de graduação na área para a qual concorre. (0 a 15).

Inscrição Candidato REQ1 REQ2 A B C D E G H TOTAL

964979 IVÂNIA CARLA DOS SANTOS SILVA NÃO NÃO 0,00 0,00 15,00 10,00 0,00 4,00 0,00 29,00

situação.

1) O recurso deverá ser enviado para o e-email copeve.candidato@gmail.com com o título "PROJOVEM EDITAL 1 - RECURSO TÍTULOS - COMPLEMENTAR ". O candidato deverá discriminar no e-mail seu nome completo, número de 
inscrição, posto de trabalho e a fundamentação de seu recurso.

2) Os candidatos terão o prazo de 72 (setenta e duas) horas para interposição de recurso, ou seja, a partir das 0h00 do dia 02/09/2014 até às 23h59 do dia 04/09/2014.

3) O resultado da avaliação do recurso, bem como a nota final do candidato, será publicado no endereço eletrônico da COPEVE no dia 19/09/2014, juntamente com o Resultado Final dos demais candidatos.

Recebida
Status Documentação

D: Certificado de conclusão de ensino médio. (0 a 10).

E: Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento que ateste conhecimentos básicos em Informática (software de textos, planilhas, correios eletrônicos e navegação na Internet), desde que realizados nos últimos 2 (dois) anos, contados da data de publicação deste Edital. (0 a 
2).

G: Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento relacionado com a área para a qual concorre, desde que realizados nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data de publicação deste Edital. (0 a 12).

H: Experiência profissional na área específica para a qual concorre, desde que nos últimos 4 (quatro) anos, contados da data de publicação deste Edital. (0 a 16).
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Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa - FUNDEPES Publicação 01/09/2014.


