
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado edital nº 01/2021, no uso de suas 

atribuições legais retifica e publica o resultado definitivo para o cargo de gestor e para o 

cargo de secretário, em razão de erro material que resultou no equívoco na ordem de 

classificação do cargo de gestor, quanto ao cargo de secretário não há alteração na 

classificação, conforme passa a fundamentar: 

1 – No que tange ao Cargo de Gestor haverá a alteração na classificação atribuída às 

candidatas n° de inscrição 2021.005 e 2021.007. Pois, foi observado pela Comissão, pós-

publicação de resultado, um equívoco no que concerne à somatória da pontuação. Vale 

ressaltar que a Comissão possui o poder de autotutela para revisar erro material, razão 

pela qual fica retificado o ato de publicação. Cabe ainda lembrar que o resultado final da 

seleção corresponde à somatória da 1ª e 2ª fase, às quais já haviam sido divulgadas 

anteriormente não havendo alteração nas referidas notas, tendo ocorrido o erro na 

somatória das respectivas pontuações.  

GESTOR 

 

2 – Por fim, em relação ao cargo de secretário, haverá alteração na somatória da pontuação 

atribuída às inscrições 2021.006, 2021.007 e 2021.004, não havendo alteração na 

classificação, correção balizada também no poder de autotutela da Comissão em revisar 

erros materiais. Ressaltamos ainda que o erro foi na somatória não havendo alteração das 

notas já atribuídas e divulgadas anteriormente nas datas de 31/08/2021 e 04/10/2021.   

SECRETÁRIO 

*Não concluiu a segunda fase. 

Comissão da Seleção:  

Sandra Regina de Melo da Silva 

Márcia Cristina Xavier dos Santos 

Edmar Djhenenson da Silva 

Nº DE INSC. 
NOTA 1 FASE NOTA 2 FASE TOTAL 

2021.002 8.550 6.999 15.549 

2021.009 6.800 7.016 13.816 

2021.004 7.075 6.633 13.708 

2021.003 7.050 6.400 13.450 

2021.005 6.725 6.416 13.141 

2021.008 6.925 6.082 13.007 

2021.001 7.175 5.283 12.458 

2021.007 5.200 6.899 12.099 

2021.006 6.725 5.116 11.841 

Nº DE INSC. 
NOTA 1 FASE NOTA 2 FASE TOTAL 

2021.006 8.050 7.600 15.650 

2021.007 6.325 7.900 14.225 

2021.004 6.525 7.500 14.025 

2021.009 6.725 6.800 13.525 

2021.002 6.425 5.000 11.425 

2021.003 6.300 * * 


