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Resposta de Recurso de Classificação Final 
Processo 057722/2019 

Aos  quatro dias do mês de março de 2020, reuniram-se na sede da Fundação Esporte, Arte e 

Cultura às 10 horas e 17minutos, a Comissão de Análise, Seleção e Classificação , designada 

pela da Portaria nº 004 de 28 de janeiro de 2020, publicada no diário Oficial do Município de 

Franca/SP , Edição 1444 os membros: Aline Naques  Silva Malta, Cláudio Oda, Jocely de Paula 

Mendes  e Sebastião Valentin Filho, para análise do recurso de classificação final dos 

candidatos interposto  pelo Sr  Cesar Francisco de Melo candidato da modalidade Futebol de 

Campo Masculino que alega a não pontuação no item 6.7 . A pontuação relativa aos títulos e 

cursos de curta duração se limitará ao valor máximo de acordo com a Tabela 1: 
TABELA 1 

 

Título 

 

Comprovante/Descrição 

Pontuação 

por Título 

Quantidade máxima de 

comprovações 

Pontuação 

máxima 

 

 

Doutorado 

Diploma de conclusão de Doutorado, 

devidamente registrado, fornecido por 

instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação, na área de Esportes 

 

 

4,5 

 

 

1 

 

 

4,5 

 

 

Mestrado 

Diploma de conclusão de Mestrado, 

devidamente registrado, fornecido por 

instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação, na área de Esportes. 

 

 

3,0 

 

 

1 

 

 

3,0 

 

 

Especialização 

Certificado de conclusão de pós-graduação em 

nível de especialização lato sensu, com carga 

horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo 

Ministério da Educação, na área de Esportes. 

 

 

2,0 

 

 

1 

 

 

2,0 

 

 

Cursos 

Certificado de participação em cursos de curta 

duração (mínimo de 40h/a) relacionados à área 

de atuação (Educação Física), realizados os 

últimos 05 (cinco) anos, exceto certificados de 

participação em Congressos, palestras e afins. 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

0,5 

                                                                                              TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO   10 PONTOS 

O recorrente alega a apresentação de Certificado de Conclusão de Curso com 40 horas  

Periodização de Treino e Musculação onde  deveria obter mais 0,5 pontos. E no item do edital 

6.11pontuação relativa à Experiência Profissional se limitará ao valor máximo de acordo com a 

Tabela 2 de pontuação: 

O recorrente alega que comprovou experiência profissional através da pontuação emitida por 

meio de declaração do Esporte Clube Meia Noite de Patrocínio Paulista.  

E requer que o participante Leonardo Ribeiro Costa seja eliminado do processo seletivo por 

não comparecimento a 2ª etapa do Chamamento – Entrevista. 

 A Comissão após análise do recurso apresentado, constatou nos autos do processo 

057722/2019 a existência do Certificado de Conclusão de Curso com 40 horas   Periodização 

de Treino e Musculação, bem como a Declaração do Esporte Clube Meia Noite comprovando 

experiência profissional. Desta forma a Comissão conclui que a somatória total dos pontos da 

Tabela 2 

 
Tempo de Experiência 
Profissional 

 
Comprovante/Descrição 

 
Valor unitário em 
pontos 

 
Período Máximo 
para pontuação 

 
Pontuação 
máxima 

 
Exercício da Profissão como 

Treinador 

Tempo de experiência 
comprovada como treinador 
na modalidade no exercício da 
profissão 

 
1 ponto a cada mês 

 
12 

 
12 pontos 
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1ª Etapa do Chamamento é de 14,5 pontos. Totalizando   entre a 1ª e 2ª Etapas 22,25 pontos 

obtendo o 1º lugar na classificação da modalidade Futebol de Campo Masculino. 

Referente ao Sr. Leonardo Ribeiro da Costa não assiste razão ao recorrente, visto que   o Sr. 

Leonardo participou da entrevista conforme consta nos autos. Ata Aprovada. 
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