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COMUNICADO 13 

 

Em conformidade com o item 10 do EDITAL 001/2022 do Processo Seletivo Simplificado REDA da 

Prefeitura Municipal de Irecê, e de acordo com o EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, 

a FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – FLEM Comunica: 
 

1. Publicação das Notas da Avaliação de Títulos dos Candidatos Convocados de Nível Médio Técnico e de 

Nível Superior, no site www.flemconcursos.org.br. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, seguiu 

regras definidas conforme as Tabelas de Avaliação de Títulos constantes do item 10.9 do Edital 01/2022. 

1.1. Para os Cargos de Nível Médio Técnico foram emitidas 3 (três) Notas uma por item, constante da 

Tabela A - Cargos: Nível Médio Técnico, além do total de pontos obtidos por cada candidato, na 

Prova. 

1.2. Para os Cargos de Nível Superior foram emitidas 5 (cinco) Notas, uma por item constante da Tabela 

B - Cargos de Nível Superior, além do total de pontos obtidos por cada candidato na Prova. 

 

2. Abertura do prazo para interposição de Recurso da Publicação das Notas da Avaliação dos Títulos, de 26 

de maio a partir das 10h, até 27 de maio de 2022, às 22h00, devendo o Candidato interessado: 

a) Acessar a página do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Irecê e verificar a Lista de 

Resultado da Avaliação de Títulos, do cargo no qual se inscreveu;  

b) Entrar na “aba” “Mais detalhes” e “Local de Prova”, respectivamente, - registrando uma das chaves 

solicitadas no site/área - e na parte de baixo da tela (utilizando a barra de rolagem), acessar a 

“aba” “Interposição de Recurso da Publicação das Notas da Avaliação dos Títulos ” e registrar em 

campo específico o Recurso/ Argumentação/Fundamentação quanto à Nota Final publicada. 

2.1. Não serão analisados Recursos: 

a) Interpostos sobre outros eventos que não os referidos neste Comunicado (Avaliação de Títulos - 

Cargos de Nível Superior e Nível Médio Técnico); 

b)  Que não apresentem justificativas fundamentadas;  

c) Apresentados em conjunto com outros candidatos, isto é, recurso coletivo;  

d) Encaminhados por e-mail, fax, telegrama ou por outra forma diferente da definida no Edital do 

Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Irecê 01/2022 e demais publicações sobre a 

matéria;  

e) Encaminhados fora de prazo.  

2.2. Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem as 

circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos dentro do prazo.  

26 de maio de 2022 
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