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EDITAL Nº 313 , DE 22 DE SETEMBRO DE 2016. 

 

Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 278/2016 e 

281/2016 para Contratação por Prazo Determinado 

para Função de . 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Edital nº 278/2016 e 281/2016, TORNA PÚBLICO o presente 

Edital, para divulgar o resultado dos recursos referentes as inscrições não homologadas, 

conforme Edital nº 304/2016, para o Processo Seletivo Simplificado para função 

temporária de CONDUTOR SAMU; MÉDICO CLINICO GERAL P.A.; MÉDICO 

PEDIATRA; MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO SAMU; TÉCNICO DE ENFERMAGEM; 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM E.S.F; SOLDADOR; VETERINÁRIO; 

TELEFONISTA/RECEPCIONISTA; ENFERMEIRO SAMU (MOTOLÂNCIA): 

 

A inscrição nº 9840 da candidata CHAINE DOS SANTOS MARCELINO, 

para o cargo de Telefonista/Recepcionista, não foi homologada, em razão da falta de 

apresentação da Certidão de Quitação Eleitoral, documento obrigatório, de acordo com o 

nº “5” do Item 3.2 do Edital 278/2016.   

Foi apresentado o recurso nº 9840, onde anexou a Certidão  de Quitação 

Eleitoral e alegou que foi induzida à erro por uma funcionária da Diretoria Geral de 

Atendimento ao Cidadão que afirmou para a candidata que não era necessário anexar tal 

documento.  

 O candidato é responsável pelas informações prestadas no 

requerimento de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou de 

não preenchimento de qualquer campo daquele documento, inclusive consequências 

administrativas e penais. O candidato, ao preencher o requerimento de inscrição, declara 

estar ciente das exigências e normas estabelecidas no edital, e estar de acordo com as 

mesmas. Conforme Item nº “3”, alíneas D) e E), do Edital nº 278/2016. 

 

A inscrição nº 9126 do candidato RICARDO DA SILVA DELFINO, para o 

cargo de Condutor SAMU, não foi homologada, em razão da falta de apresentação da 

cópia do certificado do curso de socorrista específico para a função com carga horária 

mínima de 50 horas, documento obrigatório, de acordo com o item nº 3.2.1 do Edital 

278/2016.  
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Foi apresentado o recurso nº 10069 do candidato, onde anexou a cópia do 

curso, o que caracteriza a juntada de documento fora do prazo, de acordo com o item 3.2 

do Edital nº 278/2016. 

 

A inscrição nº 9586 do candidato ELVIS KLEBER GOLFETTO, para o cargo 

de Médico Clínico Geral P.A., não foi homologada, em razão da falta de apresentação da 

cópia do certificado de reservista ou dispensa de incorporação, documento obrigatório, de 

acordo com o nº “5” do Item 3.2 do edital 278/2016.  

Foi apresentado o recurso nº 10011 do candidato, onde anexou a cópia do 

certificado de dispensa de incorporação, o que caracteriza a juntada de documento fora 

do prazo, conforme item 3.2 do Edital nº 278/2016. 

 

A inscrição nº 8832 do candidato JUAREZ BAUER DE MATOS, para o cargo 

de Técnico de Enfermagem, não foi homologada, em razão da falta de apresentação da 

cópia do registro regional de enfermagem, documento obrigatório, de acordo com os 

requisitos do cargo.  

Foi apresentado o recurso nº 9975 do candidato, que anexou a cópia do 

registro no conselho, o que caracteriza a juntada de documento fora do prazo, conforme 

item 3.2 do Edital nº 278/2016. 

 

A inscrição nº 9593 do candidato WLLYTON CARLOS SILVA MORAIS, para 

o cargo de Médico Clínico Geral P.A., não foi homologada, em razão da falta de 

apresentação da cópia do registro regional de medicina.  

Foi apresentado o recurso nº 9894 do candidato, onde anexou a cópia do 

registro no conselho, o que caracteriza a juntada de documento fora do prazo, conforme 

item 3.2 do Edital nº 278/2016. 

 

A inscrição nº 9254 do candidato CARLOS ALBERTO MONTEIRO 

SCHERER, para o cargo de Condutor SAMU, não foi homologada, em razão da falta da 

cópia do comprovante de escolaridade, documento obrigatório, de acordo com os 

requisitos da função, que consta no nº “3)” do item 3.2. do edital 278/2016.  

Foi apresentado o recurso nº 9880, onde o candidato anexou a cópia do 

comprovante de escolaridade e alegou que já havia anexado no ato da inscrição.  
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O candidato é responsável pelas informações prestadas no requerimento de 

inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou de não preenchimento 

de qualquer campo daquele documento, inclusive consequências administrativas e 

penais. O candidato, ao preencher o requerimento de inscrição, declara estar ciente das 

exigências e normas estabelecidas no edital, e estar de acordo com as mesmas. 

Conforme Item nº “3”, alíneas D) e E), do Edital nº 278/2016, e conforme o item 3.2 do 

mesmo edital, não será aceito juntado de documentos fora do prazo de inscrições. 

 

A inscrição nº 9309 do candidato MARCOS PAULO DA SILVA, para o cargo 

de Condutor SAMU, não foi homologada, em razão da falta de apresentação das cópias 

da carteira de motorista categoria “D”; certidão de quitação eleitoral. CPF e RG, que são 

documentos obrigatórios que constam nos requisitos do cargo e nos nº “2” e “5” do item 

3.2 e no item 3.2.1.  

Foi apresentado o recurso nº 10032 e 9864, onde o candidato anexou os 

documentos faltantes, o que caracteriza a juntada de documento fora do prazo, conforme 

item 3.2 do Edital nº 278/2016. 

 

A inscrição nº 9603 do candidato ROGÉRIO DA SILVA SOARES, para o 

cargo de Telefonista/Recepcionista, não foi homologada, em razão da falta de 

apresentação da cópia do CPF, documento obrigatório, de acordo com o nº “2” do Item 

3.2 do edital 278/2016.  

Foi apresentado o recurso nº 9913 do candidato, que anexou a cópia do 

CPF, o que caracteriza a juntada de documento fora do prazo, conforme item 3.2 do Edital 

nº 278/2016. 

A Comissão foi unanime em opinar pelo indeferimento dos recursos 

apresentados. 

 

Este Edital será publicado no mural e no site da Prefeitura Municipal de Torres. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Torres, em 22 de setembro de 2016.  

 

 

 

Nilvia Pinto Pereira, 

Prefeita Municipal. 


