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EDITAL Nº 352, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

 

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 à pontuação preliminar, conforme 

Edital nº 336/2016, 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): 

 

O candidato ALEX SANDER ALVES DOS SANTOS, inscrição nº 8996, para 

o cargo de Condutor SAMU, que teve 6,0 pontos e ficou classificado em 5º lugar.  

Apresentou recurso, referente ao item 01, o candidato solicita que a comissão pontue o 

curso de atendimento Pré-Hospitalar, com carga horária de 30h. E no item 02 o candidato 

solicita que a comissão pontue o curso de motociclista socorrista, com carga horária de 

50h. 

 A comissão reavaliou o processo e em relação ao item 01 indeferiu o 

recurso interposto pelo candidato, pois o curso em questão é requisito mínimo para 

investidura no cargo, ou seja, foi utilizado para homologar sua inscrição, e conforme 

anexo l do Edital 278/2016, não serão pontuados os cursos que são de requisito mínimo 

para investidura do cargo. Em relação ao item 02, a comissão revisou o processo, e 

indeferiu o recurso, pois o curso em questão não consta em sua documentação. 

 

O candidato ALEX SANDER ALVES DOS SANTOS, inscrição nº 9589, para 

o cargo de Enfermeiro (motolância), que teve 6,0 pontos e ficou classificado em 4º lugar. 

Apresentou recurso, referente ao item 01, o candidato solicita que a comissão pontue o 

curso de atendimento Pré-Hospitalar, com carga horária de 30h. E no item 02 o candidato 

solicita que a comissão pontue o curso de graduação em Enfermagem. 

A comissão reavaliou o processo e em relação ao item 01 indeferiu o recurso 

interposto pelo candidato, pois o curso em questão é requisito mínimo para investidura no 

cargo, ou seja, foi utilizado para homologar sua inscrição, e conforme anexo l do Edital 

278/2016, não serão pontuados os cursos que são de requisito mínimo para investidura 
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do cargo. Em relação ao item 02, a comissão indeferiu o recurso interposto pelo 

candidato, pois o curso em questão é requisito mínimo para investidura no cargo, ou seja, 

foi utilizado para homologar sua inscrição, e conforme anexo l do Edital 278/2016, não 

serão pontuados os cursos que são de requisito mínimo para investidura do cargo. 

O candidato ANDERSON BAUER MONTEIRO, inscrição nº 9577, para o 

cargo de Enfermeiro (motolância), que teve 5,5 pontos e ficou classificado em 4º lugar. 

Apresentou recurso, solicitando a revisão de sua nota, pois sua nota de experiência 

estava equivocada, pelo período de 02 anos e 11 meses, sua nota de experiência deveria 

ser 2,5 e não 1,5 como foi publicado no Edital 336/2016.  

A comissão reavaliou o processo e deferiu o recurso interposto pelo 

candidato, pois conforme Anexo l, do Edital 278/2016, a cada 06 meses de trabalho o 

candidato ganharia 0,5 pontos. A nota final do candidato passou a ser 6,5 pontos, e sua 

classificação passou para 2º lugar. 

 

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

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Torres, em 18 de outubro de 2016.  

 

 

 

Nilvia Pinto Pereira, 

Prefeita Municipal. 


