MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

RESULTADO DOS RECURSOS DA AVALIAÇÃO CURRICULAR PUBLICADA EM 30 AGO 2021 OTT - 2021.1 – ( NATAL) - ERRATA
Em virtude de ter sido publicado com incorreção no tocante ao somatório da nota validada, o resultado do recurso, publicado em 30 AGO 21, referente ao candidato
abaixo discriminado, este Cmdo RESOLVE proceder a seguinte retificação:
Onde se lê:

NOME

ESPECIALIDADE

GUARNIÇÃO

RESULTADO

OBS

NOTA
VALIDADA

RONALDO BEZERRA CELINO JUNIOR

FISIOTERAPIA

NATAL

DEFERIDO
PARCIAL

(k)

38,48

k. Candidato foi eliminado pelos itens 7.1.1 e 7.1.20 e perdeu pontuação no quesito Curso Complementar por contrariar o item 5.2.8.4 e Anexo R do Aviso
mde Convocação 2021.1, perdeu, ainda, pontuação na Experiência profissional por contrariar os itens 5.2.8.5.1.4 (Não apresentou RPA e Contrato. de
trabalho) e item 5.2.8.5.3 (Não será aceita declaração de qualquer tipo), conforme Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21. 1) No recurso
impetrado em 01 SET 21 apresentou cópia da frente e verso do Diploma de formação exigido para área postulada e Certidão Negativa no aspecto financeiro e
ético-disciplinar, anulando sua condição de eliminado pelos itens 7.1.1 e 7.1.20 (DEFERIDO).2) No quesito Curso Complementar reapresentou o diploma de
curso não validado, como curso de interesse para pontuação diferenciada, o qual não consta do Anexo R (INDEFERIDO). 3) No quesito Experiência
Profissional não apresentou documento que motivou a perda da pontuação por contrariar os itens 5.2.8.5.1.4e 5.2.8.5.3, contrariando, ainda, o previsto no item
5.2.15.3 do Aviso de Convocação 2021.2 sobre recurso e as orientações contidas no cabeçalho do resultado da Avaliação Curricular publicada em 30 AGO
21 (INDEFERIDO).

Leia se:

NOME

ESPECIALIDADE

GUARNIÇÃO

RESULTADO

OBS

NOTA
VALIDADA

RONALDO BEZERRA CELINO JUNIOR

FISIOTERAPIA

NATAL

DEFERIDO
PARCIAL

(k)

33,48

k. Candidato foi eliminado pelos itens 7.1.1 e 7.1.20 e perdeu pontuação no quesito Curso Complementar por contrariar o item 5.2.8.4 e Anexo R do Aviso
mde Convocação 2021.1, perdeu, ainda, pontuação na Experiência profissional por contrariar os itens 5.2.8.5.1.4 (Não apresentou RPA e Contrato. de
trabalho) e item 5.2.8.5.3 (Não será aceita declaração de qualquer tipo), conforme Avaliação Curricular publicada em 30 AGO 21. 1) No recurso
impetrado em 01 SET 21 apresentou cópia da frente e verso do Diploma de formação exigido para área postulada e Certidão Negativa no aspecto financeiro e
ético-disciplinar, anulando sua condição de eliminado pelos itens 7.1.1 e 7.1.20 (DEFERIDO).2) No quesito Curso Complementar reapresentou o diploma de
curso não validado, como curso de interesse para pontuação diferenciada, o qual não consta do Anexo R (INDEFERIDO). 3) No quesito Experiência
Profissional não apresentou documento que motivou a perda da pontuação por contrariar os itens 5.2.8.5.1.4e 5.2.8.5.3, contrariando, ainda, o previsto no item
5.2.15.3 do Aviso de Convocação 2021.2 sobre recurso e as orientações contidas no cabeçalho do resultado da Avaliação Curricular publicada em 30 AGO
21 (INDEFERIDO).

Quartel em Recife - PE, 1º de Outubro de 2021.
Jailson Gomes da Silva – Coronel
Chefe da SESMIL/7ª RM

