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EDITAL Nº 420, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 
380/2018, para Contratação por Prazo 
Determinado para Função de Auxiliar de Fiscal.

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

nos termos do Edital nº 380/2018, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o

resultado dos recursos referentes a análise preliminar dos currículos, conforme Edital nº

418/2018, para o Processo Seletivo Simplificado para função temporária de Auxiliar de

Fiscal:

O  candidato  AURELIO  CARDOSO,  inscrição  nº  14212,  que  obteve  4,0

pontos. Apresentou recurso em que solicita que a comissão reavalie sua pontuação no

tocante à experiência.

É decisão da comissão quanto ao recurso nº 15581: o anexo II e anexo III

são contratos de estágio, não sendo considerado vínculo empregatício. O anexo IV não

foi considerado pois a declaração não foi anexada no protocolo de inscrição, não sendo

possível  a  juntada de documentos após o período de inscrição.  No anexo VI  não há

timbre,  assinatura,  carimbo  ou  certificação  digital  que  ateste  a  veracidade  do  órgão

público.  Recurso indeferido.  O Anexo  V  foi  considerado  como tempo de experiência,

acrescentando 11 meses na empresa Monteiro  e  Reinaldo  Ltda.  Recurso deferido.  A

pontuação final do candidato ficou em 4,5 pontos.

A candidata CAROLINE MENGUE EVALDT, inscrição nº 14606, que obteve

2,5 pontos. Apresentou recurso em que solicita que a comissão reavalie sua pontuação

no tocante à experiência.

É decisão da comissão quanto ao recurso nº 15583: a candidata apresentou

extrato  previdenciário  em  que  não  identifica  a  função  exercida,  não  sendo  possível

enquadrá-la em área afim à pretendida, conforme Anexo I do edital. Recurso Indeferido.

O candidato  EDISON VALMOR SILVA DA LUZ,  inscrição nº  14170,  que

obteve  2,0  pontos.  Apresentou  recurso  em que  solicita  que  a  comissão  reavalie  sua

pontuação no tocante à experiência.

É decisão da comissão quanto ao recurso nº 15579: foi considerada como

experiência a declaração de atividade exercida na Prefeitura de Torres, mas o currículo
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não pode ser  considerado como documento  válido  para  a  pontuação de experiência.

Recurso indeferido.

O candidato LEONARDO DA SILVA,  inscrição nº  14523,  que obteve 2,5

pontos. Apresentou recurso em que solicita que a comissão reavalie sua pontuação no

tocante à experiência.

É decisão da comissão quanto ao recurso nº 15572: o candidato informa que

apresentou certidão de tempo de serviço,  mas não consta a mesma no protocolo de

inscrição. Recurso Indeferido.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 12 de dezembro de 2018. 

Carlos Alberto Matos de Souza,
Prefeito Municipal.


