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EDITAL Nº 265, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 
217/2018, para Contratação por Prazo 
Determinado para Função de Monitor da Casa de 
Passagem, Advogado, Assistente Social, Especialista 
em Educação – Orientador Educacional, Especialista 
em Educação – Supervisor Escolar, Professor Área II 
– Disciplina GEOGRAFIA, Professor Área II – 
Disciplina LÍNGUA PORTUGUESA, Professor de 
Educação Básica, Língua Estrangeira e Moderna - 

Inglês, Monitor de Educação Infantil.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais e

nos termos do Edital nº 217/2018, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o

resultado dos recursos referentes as inscrições não homologadas,  conforme Edital  nº

230/2018, para o Processo Seletivo Simplificado para função temporária de Monitor da

Casa de Passagem, Advogado, Assistente Social, Especialista em Educação – Orientador

Educacional,  Especialista  em  Educação  –  Supervisor  Escolar,  Professor  Área  II  –

Disciplina GEOGRAFIA, Professor Área II – Disciplina LÍNGUA PORTUGUESA, Professor

de  Educação  Básica,  Língua  Estrangeira  e  Moderna  -  Inglês,  Monitor  de  Educação

Infantil:

A inscrição nº 9557/2018 do candidato ADELMO LOURENÇO VIEIRA DE

MEDEIROS, para o cargo 001 – Monitor de Casa de Passagem, não foi homologada, em

razão da não estar quite com a justiça eleitoral. 

Foi apresentado o recurso nº 10015/2018 do candidato, em que apresentou

nova  certidão  de  quitação  eleitoral.  Conforme  item  3.3,  não  é  possível  juntada  de

documentos fora do prazo das inscrições. Recurso indeferido.

A inscrição nº 9733/2018 da candidata DAIANE DE MORAIS DADDA, para o

cargo 007 – Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, não foi homologada, em

razão de não ter apresentado o diploma. 

Foi apresentado o recurso nº 10018/2018 do candidato, em que apresentou

o diploma. Conforme item 3.3, não é possível juntada de documentos fora do prazo das

inscrições. Recurso indeferido.
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A inscrição nº 9589/2018 da candidata JAQUELINE DUARTE, para o cargo

003 – Assistente Social, não foi homologada, em razão de não ter apresentado a carteira

do conselho. 

Foi apresentado o recurso nº 10049/2018 do candidato, em que apresentou

o número de cadastro no conselho. Por não ser Documento obrigatório necessário para

realizar a inscrição, e sendo o requisito para exercício da função ambíguo, uma vez que

cita “Habilitação legal  para o exercício  da profissão de Assistente Social  e  registro no órgão

competente da categoria profissional,  caso venha a ser exigido como condição para o exercício

da profissão”, defere-se o recurso.

A inscrição nº 9738/2018 da candidata VANESSA COSTA SIMÃO, para o

cargo 003 – Assistente Social, não foi homologada, em razão de não ter apresentado a

carteira do conselho. 

Foi apresentado o recurso nº 10032/2018 do candidato, em que apresentou

o número de cadastro no conselho. Por não ser Documento obrigatório necessário para

realizar a inscrição, e sendo o requisito para exercício da função ambíguo, uma vez que

cita “Habilitação legal  para o exercício  da profissão de Assistente Social  e  registro no órgão

competente da categoria profissional,  caso venha a ser exigido como condição para o exercício

da profissão”, defere-se o recurso.

Estende-se a Homologação das inscrições aos demais candidatos, para

a função de Assistente Social, cujas inscrições não foram homologados em razão

da  não  apresentação  da  carteira  do  conselho,  conforme  segue:  Ciberen  Quadros

Ouriques,  Maria  Ines  Severo  Souza,  Paulo  Cesar  Gonçalves.  Ressalta-se  que  carteira  do

conselho será exigida no momento da contratação

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 15 de agosto de 2018. 

Carlos Alberto Matos de Souza,
Prefeito Municipal.


