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Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2022 

 

ATO 05 

Resultado dos Recursos 

 

A Comissão Permanente responsável pelo Processo Seletivo Simplificado TORNA PÚBLICO para 

conhecimento dos interessados o Resultado dos Recursos recebidos e protocolados no dia 25 de 

janeiro de 2022. 

Revoga-se o Ato 04 de 26/01/2022, tendo em vista o equívoco de digitação de nomes de dois 

candidatos em relação aos cargos inscritos, não havendo qualquer alteração de texto neste Ato 05 

em relação ao anterior. 

As decisões da Comissão sobre os recursos apresentados não foram alteradas. 

 

Cargo: PROFESSOR REGENTE DE TURMA 

NOME DO CANDIDATO DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO 

Renata de Fátima Gonçalves Silva Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
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Recurso não provido. 
Ana Paula F. Gonçalves Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 

001/2022. 
Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6)  
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Daniela de F. J. Alves Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
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privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Yasmin Aparecida Rufino Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Silvana Ribeiro Vilela Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
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candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Elionda Botega Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 
 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Josiane Aparecida de Oliveira Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
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PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Mariana Marques Rodrigues Ferreira Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Rânea de F. O. Barbosa Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
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III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Elessandra Paula de Oliveira Faria 
Marques 

Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
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impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Vita de Fátima Pinheiro Silva Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Marli Ap. de S. Rafael Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
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Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Vilma Marques Rodrigues Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital. 
Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Michelle de O. Landim Indeferido conforme item 2.2 e 2.14 – C do Edital 
001/2022. 

 

Cargo: BIBLIOTECÁRIO ESCOLAR 

NOME DO CANDIDATO DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO 

Marli Asarias de Oliveira Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
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PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Josiane Aparecida de Oliveira Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Elessandra Paula de Oliveira Faria 
Marques 

Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital. 
Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
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06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Vita de Fátima Pinheiro Silva Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
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Recurso não provido. 
 

 

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOME DO CANDIDATO DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO 

Josiane Lazarina Modesto Nogueira Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Elisa Barbosa Faria Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
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candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

 

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL 

NOME DO CANDIDATO DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO 

Talita Verônica de Oliveira Indeferido conforme itens 2.2 e 2.4 do Edital 001/2022. 
A ficha de inscrição recebida no ato da inscrição contém 
rasura. 
 

Maria Neusa da Silva Indeferido conforme itens 2.2 e.14 – C do Edital 
001/2022. 
 

 

Cargo: MONITOR DE CRECHE 

NOME DO CANDIDATO DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO 

Renata de Fátima Gonçalves Silva Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 



 

13 
 

agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Yasmin Aparecida Rufino Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Michelle de O. Landim Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
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violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Juliana Ferreira da Cunha Lasmar Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Ana Maria Barbosa Indeferido conforme itens 2.2, 2.5 do Edital 001/2022. 
 

 

Cargo: AUXILIAR DE SECRETARIA 

NOME DO CANDIDATO DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO 

Marilia Alves Belchior Barbosa Indeferido conforme itens 2.2 e 2.14 – F do Edital 
001/2022. 
 

Rânea de F. O. Barbosa Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
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001/2022. 
Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Evandra de Oliveira Faria Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
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em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Thaís Mara Adão Brazilino Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

 

Cargo: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

NOME DO CANDIDATO DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO 

Daniela de F. J. Alves Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
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responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Marli Asarias de Oliveira  Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Evandra de Oliveira Faria Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
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PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Marli Ap. de S. Rafael Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 

Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

Ana Maria Barbosa Indeferido conforme itens 2.2, 2.5, 2.6 do Edital 
001/2022. 
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Jurisprudência: Agravo de Instrumento – Turma Espec. 
III – Administrativo e Cível – Nº CNJ: 0012645-
06.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012645-6) 
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
PROCESSO SELETIVO – CEFET – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - ERRO NO 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PREVISÃO NO 
EDITAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A princípio, 
o erro no preenchimento da aludida ficha de inscrição 
somente pode ser imputado à agravante ou seu 
responsável, a quem compete o preenchimento e 
conferência da mesma não podendo o agravado 
promover a sua correção extemporânea para incluir o 
candidato no grupo A do processo seletivo, sob pena de 
violação às regras impostas pela norma reguladora do 
Processo Seletivo em discussão. O Edital vincula à 
Administração e os candidatos que participam do 
Processo Seletivo, devendo ser respeitado em todas as 
suas regras, não podendo haver distinções ou 
privilégios entre os mesmos – acolhe-se a pretensão da 
agravante dispensando-lhe tratamento diferenciado, 
em detrimento dos demais candidatos, haveria violação 
aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e da isonomia, o que é defeso. – 
Recurso não provido. 

 

 

OBS: Todas as fases bem como os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo 

Simplificado serão publicados integralmente no Quadro Mural Oficial da Prefeitura Municipal de 

Coqueiral/MG e no site no endereço www.coqueiral.mg.gov.br. 

 

 

Coqueiral, 26 de janeiro de 2022. 

 

 

Comissão Permanente responsável pelo Processo Seletivo Simplificado 

nomeada através da Portaria nº 016/2022 


