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08 - Professor - PEB I 

INSCRIÇÃO 2000370102 

SOLICITAÇÕES 

Boa tarde! 

Solicito por gentileza a alteração da minha inscrição Professor PEB II educação especial 12, para professor PEB II 
educação especial 12 A. 

Desde já agradeço e aguardo retorno. 

Att, Cíntia. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, considerando 
a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para excluir o curso de 
especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de especialização já 
estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000377441 

SOLICITAÇÕES 

Boa noite!!! 

Eu fiz a inscrição de 2 itens (PEB1 e TDE), para vaga de necessidade especial. Enviei toda documentação necessária, 
porem, só foi efetivada a de TDE.  

PEB1 não foi efetivada. 

Gostaria que revesse os documentos que enviei e efetivasse pra mim o PEB1. 

Agradeço a atenção. 

ANÁLISE 
Procede a alegação da recorrente. O recurso deve ser deferido e o anexo II – retificado para constar o nome da 
recorrente na função de Professor - PEB I.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381044 

SOLICITAÇÕES ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DO CARGO PARA 12A 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.   

 

12 - PEB II – Formação Educação Especial Atendimento Educacional Especializado 

INSCRIÇÃO 2000358614 

SOLICITAÇÕES ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DO  CURSO PARA 12A 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000363067 
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SOLICITAÇÕES 

Boa tarde, vi que deu indeferida minha inscrição "2000363067 12 - PEB II – Formação Educação Especial Atendimento 
Educacional Especializado" , sendo que tenho Curso de Especialização na área de atuação, com carga horária mínima 
de 600 horas! E tb na duvida paguei os 2 como 12 e 12 A, mas prefiro fazer de 12 que está como indeferida e consta na 
pagina como cancelada. Grata! Jucelena 

Porque está cancelada???? 

ANÁLISE 

A recorrente nos encaminhou o comprovante de pagamento e boleto bancário por e-mail, a fim de comprovar os 
pagamentos para as funções 12 e 12A.  Confirmada a veracidade da informação, retificamos o edital de deferimento 
de inscrições, no qual constará como confirmada, as duas funções. Neste norte, ficará ao seu critério, optar no dia da 
aplicação da prova escrita objetiva, para qual função irá concorrer.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000363440 

SOLICITAÇÕES Venho requerer a mudança da minha inscrição de 12 para 12A 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000366252 

SOLICITAÇÕES 
BOA TARDE!recebi ontem a notificaçao da alteraçao do numero da inscriçao.|GOSTARIA que o meu fosse para 
12A.como a secretaria de cruzeiro me informou.Obrigada SIRIA 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO. 

 

INSCRIÇÃO 2000373308 

SOLICITAÇÕES 
Boa tarde devida a retificação do edital gostaria de pedir por gentileza que modificasse o numero do meu do cargo de 
professor do processo seletivo de 12 para 12A, do dia 04/11/18 ,sendo orientada pela própria Secretaria de Educação 
do município , quem me orientou foi o Sr Farouk. Desde já agradeço atenção e aguardo o retorno. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO. 

 

INSCRIÇÃO 2000373386 

SOLICITAÇÕES Mudança de função de 12 para 12A. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  
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INSCRIÇÃO 2000377387 

SOLICITAÇÕES 

Eu Solange Maria Cândida Gonçalves solicito a mudança do cargo escolhido para o processo seletivo para 12 A  em 
vez de 12 . 

O Boleto ja se encontra pago. 

Aguardo retorno Desde ja agradeço. 

Att, 

Solange 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000380589 

SOLICITAÇÕES 

Solicito, por gentiliza, a alteração de minha inscrição, feita no cargo INCORRETO, devido a alterações no edital por parte 
instituição demandante.  

ALTERAÇÃO DE : 12 Professor PEB II – Formação Educação Especial – Atendimento Educacional Especializado  

PARA: 12A Professor PEB II – Formação Educação Especial – Atendimento Educacional Especializado; 

att. 

Sonia Cardoso Mira de Freitas 

P.S: Estou simultaneamente, enviando comprovante do pagamento e o boleto bancário para o e-mail informado. 

ANÁLISE 
Em análise ao recurso da recorrente, esclarecemos que a retificação realizada em 11 de outubro p.p., foi solicitada 
pela Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro, desta forma, considerando as alterações solicitadas pela 
Secretaria, o recurso deve ser deferido e o edital de deferimento, retificado.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000380663 

SOLICITAÇÕES Minha inscrição de professor para educação especial, aparece como número 12 porém é 12A 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000380703 

SOLICITAÇÕES Mudar o código de 12 para 12A 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000380782 
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SOLICITAÇÕES alteração de 12 para 12 A 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000380924 

SOLICITAÇÕES 

Recebi uma orientação via telefone da Prefeitura municipal de Cruzeiro para alterar minha inscrição por meio desse 
recurso.  

Gostaria de solicitar a troca da minha inscrição cujo código é 12 de PEB II  Educação Especial com habilitação em 
Educação Especial Inclusiva Ou Especialização em AEE 600 horas para a inscrição   12 A PEB II - Educação Especial 
com Especialização em AEE 360 horas. 

Fico no aguardo da retificação da mesma. 

Erika de Fátima Silva Pinto 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000380985 

SOLICITAÇÕES 
A inscriçao foi feita em 12 PEB II . 

Peço a transferência na inscrição para 12A Educação Especial com Especialização em AEE 360 horas 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381042 

SOLICITAÇÕES ALTERAÇÃO PARA 12A 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381149 

SOLICITAÇÕES 

Alterar pagamento de inscrição do concurso: 12- PEB II - Formação Educação Especial Atendimento Educacional 
Especializado. Inscrição: 2000381149  para o concurso: 12A - PEB II - Educação Especial com Especialização em AEE 
360 horas. 

Pagamento realizado para prova/concurso errado devido a uma falta de comunicação e informação sobre 

ANÁLISE A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
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excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381252 

SOLICITAÇÕES Venho pedir através dessa a troca do cargo atual para opção 12 A 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381282 

SOLICITAÇÕES Solicito a transferência da inscrição cargo Nº 12 para inscrição do Cargo Nº 12 A 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381289 

SOLICITAÇÕES 12A 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381290 

SOLICITAÇÕES 
Fiz a inscrição para o cargo errado,o cargo correto seria -Educação Especial 12A e não 12. Se puderem corrigir por 
favor. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381414 

SOLICITAÇÕES 

Solicito através desta a alteração da Função Publica feita em minha inscrição de número 2000381414. 

Por engano fui inscrita para a função 12 Professor PEB II – Formação Educação Especial – Atendimento Educacional 
Especializado, mas o correto é a função 12-A Professor PEB II – Formação Educação Especial – Atendimento 
Educacional Especializado. 
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Portanto, solicito a alteração da Função Publica de 12 para a 12-A. 

Agradeço desde já. 

Att, Claudia de Oliveira Paula Varlesse. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381420 

SOLICITAÇÕES 

Solicito alteração da minha inscrição do cargo 12  para 12A PEB II - Educação Especial com Especialização em AEE 
360 horas.  Tal alteração deve-se ao fato de minha especialização ser de 600 h e a inscrição fora efetuada com base no 
edital original, no qual o cargo 12 contemplava especialização de 600 h. 

Grato. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381472 

SOLICITAÇÕES Venho através desta, pedir a correção de 12. para 12A. Estarei no aguardo! 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381512 

SOLICITAÇÕES 

O diretor de ensino me ligou pedindo pra que trocasse a inscrição de 12 para  12A - PEB II - Educação Especial com 
Especialização em AEE 360 horas. Pois eu tenho pós graduação de 450hs . E não vi a retificação no edital. Obrigada. 
Elícia Aparecida de Lima Rêgo.  

CPF: 104.649.147-44 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381594 

SOLICITAÇÕES Alteração para o cargo de nº 21. Técnico em Desenvolvimento Escolar -TDE. 

ANÁLISE 
A recorrente se inscreveu para a função 12 e, considerando as alterações realizadas no requisito mínimo desta função, 
a única troca possível de ser realizada é para a função 12A.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO PARCIALMENTE.  
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INSCRIÇÃO 2000381601 

SOLICITAÇÕES Mudar minha inscrição do cargo12 para o cargo: 12AEE. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000303837 

SOLICITAÇÕES 
ola, eu fui comunicado pela secretaria de educação para pedir que voçes mudem o estatus da minha inscrição .Desde 
ja muito obrigado 

ANÁLISE 
Em análise ao recurso do recorrente, esclarecemos que a alteração deve ser realizada não no status da inscrição, 
mas, na alteração das funções de 12 para 12A.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO. 

 

INSCRIÇÃO 2000380985 

SOLICITAÇÕES 
Paguei a inscrição 12 PEB II  

Peço que faça a retificação para 12A Educação Especial com Especializaçao em AEE 360 horas. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000367767 

SOLICITAÇÕES 
conforme, me informaram teria que mudar o código do cargo ao qual me escrevi de 12, para 12A, peço que o façam.  

 grata pela atenção. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000279098 

SOLICITAÇÕES 
Boa noite , no dia de hoje a secretaria de educação de cruzeiro Sp me ligou pedindo que eu entrasse em contato com 
vocês para arrumarem o meu nome , onde eles disseram que o correto seria eu estar na lista 12 A de AEE. Por favor 
solicito que seja feita a correção. Desde já agradeço. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  
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INSCRIÇÃO 2000380655 

SOLICITAÇÕES 

BOA NOITE 

FIZ INSCRIÇÃO Nº 12 PARA PEB II, GOSTARIA QUE POR FAVOR FIZESSE A CORREÇÃO PARA 12A PEB II 

 

DESDE JÁ AGRADEÇO 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

12A - PEB II - Educação Especial com Especialização em AEE 360 horas 

INSCRIÇÃO 2000367266 

SOLICITAÇÕES Eu Wanderléa de Siqueira Carvalho solicito a alteração da função 12 para a função 12A. 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000380855 

SOLICITAÇÕES 

Fiz minha inscrição para professor de atendimento de educação especializado no 12, depois soube que teria que ter 
uma pedagogia especializada que não sabia de sua existência. Me inscrevi no 12 por ter uma especialização de 1000 
horas. Então soube que minha inscrição estava errada que teria que ser no 12 A. Peço para que minha inscrição mude 
para 12 A. Desde já agradeço. Fabiana Alves dos Santos. CPF 338 090058 35 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000380859 

SOLICITAÇÕES 

Fiz minha inscrição no local errado para AEE, teria que ter feito no 12 A , pois tenho pós  de 1000 horas, mas não tenho 
pedagogia especifica. Peço então que minha inscrição mude para 12 A. 

Rosana Alves dos Santos 

CPF 36282644801 

ANÁLISE 

A solicitação da recorrente deve ser deferida e o edital de deferimento de inscrições deverá ser retificado, 
considerando a alteração realizada em 11 de outubro p.p., no requisito mínimo de PEB II – Educação Especial para 
excluir o curso de especialização na área de atuação com carga horária mínima de 600 horas, visto que os cursos de 
especialização já estão contemplados nos itens 12A, 13A e 14ª, que não sofreram alterações. 

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

INSCRIÇÃO 2000381280 

SOLICITAÇÕES Boa tarde, vi que deu indeferida minha inscrição "2000363067 12 - PEB II – Formação Educação Especial Atendimento 
Educacional Especializado" , sendo que tenho Curso de Especialização na área de atuação, com carga horária mínima 
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de 600 horas! E tb na duvida paguei os 2 como 12 e 12 A, mas prefiro fazer de 12 que está como indeferida e consta na 
pagina como cancelada. Grata! Jucelena 

ANÁLISE 

A recorrente nos encaminhou o comprovante de pagamento e boleto bancário por e-mail, a fim de comprovar os 
pagamentos para as funções 12 e 12A.  Confirmada a veracidade da informação, retificamos o edital de deferimento 
de inscrições, no qual constará como confirmada, as duas funções. Neste norte, ficará ao seu critério, optar no dia da 
aplicação da prova escrita objetiva, para qual função irá concorrer.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

 

 

 

 

 

 

 


