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EDITAL Nº 001, DE 08 DE JANEIRO DE 2019.

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

nos termos do Edital nº 379/2018, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o

resultado dos recursos referentes as análises de currículos, conforme Edital nº 430/2018,

para  o  Processo  Seletivo  Simplificado  para  função  temporária  de Enfermeiro  20h,

Enfermeiro 30h, Enfermeiro – Programa SAMU 30h, Enfermeiro Motolância – Programa

SAMU 30h, Médico Intervencionista – Programa SAMU, Odontólogo com Especialização

para Pacientes com Necessidades Especiais: 

A  candidata  Alessandra  Flores  da  Cunha,  inscrição  nº  14906/18,  para  a

função de Enfermeiro 30h.

Apresentou no recurso nº 16/2019 que o período de 1 ano no município de

Torres  não foi  considerado como experiência.  A comissão avaliou e constatou que o

período  trabalhado  na  Prefeitura  de  Torres  é  em parte  concomitante  com o  período

trabalhado com Capão da Canoa. O tempo trabalhado na Prefeitura de Torres não havia

sido  considerado,  porém,  pois  ser  parcialmente  concomitante,  será  considerado  mais

meio ponto. Nova pontuação 6,5. Recurso deferido.

O candidato Anderson Bauer Monteiro, inscrição nº 14375/2018, 14379/18 e

14376/18, para as funções de Enfermeiro 20h, Enfermeiro 30h e Enfermeiro Programa

SAMU - 30h, respectivamente.

Apresentou  no  recurso  nº  32/2019,  34/2019  e  35/2019  das  respectivas

funções que a experiência de 5 anos no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes não foi

considerada.  A comissão avalia que, uma vez que o Anexo I,  que define a forma de

pontuação para as funções de Enfermeiro 20h, Enfermeiro 30h, Enfermeiro – Programa

SAMU  30h  e  Enfermeiro  Motolância  –  Programa  SAMU  30h,  não  considera  que  o

candidato apresente o comprovante de atividade, no caso de não haver encerramento do

vínculo  na  carteira  de  trabalho,  será  considerada  a  experiência  no  Hospital  Nossa

Senhora dos Navegantes. Portanto a pontuação final para as três funções fica em 9,5

pontos. Recurso deferido.
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A candidata Camila Peters Pereira, inscrição nº 14289/2018, para a função

de Enfermeiro 20h.

Apresentou  no  recurso  nº  33/2019  que  a  experiência  na  AESC  não  foi

considerada  para  pontuação.  Solicita  revisão  dos  pontos  de  experiência.  A  comissão

avalia que, uma vez que o Anexo I, que define a forma de pontuação para as funções de

Enfermeiro  20h,  Enfermeiro  30h,  Enfermeiro  –  Programa  SAMU  30h  e  Enfermeiro

Motolância  –  Programa  SAMU  30h,  não  considera  que  o  candidato  apresente  o

comprovante de atividade, no caso de não haver encerramento do vínculo na carteira de

trabalho, será considerada a experiência na AESC. Portanto a pontuação final fica em

10 pontos. Recurso deferido.

O candidato Daniel Bauer Roxo, inscrição nº 15156/18, para a função de

Enfermeiro Programa SAMU - 30h.

Apresentou no recurso nº 42/2019 que a comissão reavalie seu período de

experiência,  pois  afirma  que  na  carteira  de  trabalho  contabiliza  mais  de  5  anos  de

experiência. A comissão avaliou e refez a contagem dos pontos, verificando que o tempo

total de serviço não concomitante é de 4 anos e 4 meses, pois um ano é pré-requisito

para a função. Portanto a pontuação final fica em 6,0 pontos. Recurso deferido.

A  candidata  Deise  de  Lima,  inscrição  nº  14753/18  e  14755/18,  para  as

funções de Enfermeiro 20h e  Enfermeiro 30h, respectivamente.

Apresentou no recurso nº 41/2019 que realizou cursos com mais de 40h em

área  afim  às  funções  pretendidas,  os  quais  não  foram  pontuados.  Informa  que  sua

experiência no município de Arroio do Sal e outras experiências profissionais não foram

consideradas. Também informa que não foi  considerada seu tempo como docente, na

ocasião afirma ter sido contratada por ser enfermeira. A comissão avaliou e constatou que

os  cursos  apresentados  não  são  na  área  de  Enfermagem;  a  experiência  válida  de

enfermagem,  na  Prefeitura  de  Arroio  do  Sal,  não  chegou  ao  período  mínimo  para

pontuação (6 meses) e as outras experiências não servem para pontuação, pois são em

trabalho  voluntário,  estágio  ou  não  consta  na  descrição  do  cargo  a  atividade  de

Enfermagem. Recurso indeferido.
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A candidata Elen Martins da Silva, inscrição nº 14763/2018, para a função

de Enfermeiro Programa SAMU - 30h.

Apresentou no recurso nº 39/2019 que solicita que sejam considerados os

Cursos de Suporte Básico de Vida e Atendimento Pré Hospitalar, ambos com mais de

40h. A comissão avaliou e constatou que os dois cursos são considerados pré-requisito,

portanto não pontuam. Recurso indeferido.

O  candidato  Marcelo  Barbosa  de  Souza,  inscrição  nº  14707/2018,

14710/2018  e  14709/2018,  para  as  funções  de  Enfermeiro  20h,  Enfermeiro  30h  e

Enfermeiro Programa SAMU - 30h, respectivamente.

Apresentou no recurso nº 24/2019 que possui um total de 5 anos e 8 meses

de experiência comprovados como enfermeiro. Solicita revisão dos pontos de experiência.

A comissão avaliou e constatou que a experiência válida na função Enfermeiro Programa

SAMU -  30h é de 4 anos e 6 meses,  pois  um ano é contado como pré-requisito.  A

pontuação final para essa função ficou em 8,5. Recurso deferido.

O candidato Rodrigo Cambará do Amaral Vieira, inscrição nº 14552/2018 e

14549/2018, para as funções de Enfermeiro 30h e Enfermeiro Programa SAMU - 30h.

Apresentou no recurso nº 51/2019 que a pontuação do enfermeiro 30h difere

da do Enfermeiro Programa SAMU - 30h, sendo 4 anos e 6 meses e 3 anos e 6 meses,

respectivamente. Solicita reavaliação dos períodos. A comissão avaliou e constatou que,

no processo seletivo para Enfermeiro Programa SAMU - 30h, 12 meses de experiência

são  contados  como  pré-requisito,  não  sendo  pontuados,  o  que  explica  a  diferença.

Recurso indeferido.

A candidata Simone Gomes Doze, inscrição nº 14119/2018 e 14593/2018,

para  as  funções  de  Enfermeiro  20h  e  Enfermeiro  Programa  SAMU  -  30h,

respectivamente.

Apresentou no recurso nº 23/2019 e nº 22/2019 das respectivas funções que

a experiência no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes e no município de Pananbi não

foi considerada, além do curso de Urgência Pediátrica no Atendimento Pré Hospitalar,
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havendo  discrepância  entre  a  pontuação  das  duas  funções.  A  comissão  avaliou  e

constatou no processo 14119/2018 para a função de Enfermeiro 20h, não foi anexado a

experiência no Hospital de Panambi, Hospital  Nossa Senhora dos Navegantes, nem o

certificado do Curso de Urgência Pediátrica no Atendimento.  Recurso indeferido.  No

processo 14593/2018 para a função de Enfermeiro Programa SAMU - 30h, A comissão

avalia que, uma vez que o Anexo I, que define a forma de pontuação para as funções de

Enfermeiro  20h,  Enfermeiro  30h,  Enfermeiro  –  Programa  SAMU  30h  e  Enfermeiro

Motolância  –  Programa  SAMU  30h,  não  considera  que  o  candidato  comprovante  de

atividade, no caso de não haver encerramento do vínculo na carteira de trabalho, será

considerada  a  experiência  no  Hospital  Nossa  Senhora  dos  Navegantes.  Portanto  a

pontuação final para função Enfermeiro Programa SAMU - 30h fica em 9,0 pontos.

Recurso deferido.

Por razão dos recursos 32/19, 33/19, 34/19, 35/19, a comissão reavaliou a

pontuação de todos os processos para as funções de Enfermeiro 20h, Enfermeiro 30h,

Enfermeiro – Programa SAMU 30h e Enfermeiro Motolância – Programa SAMU 30h, para

considerar a experiência sem o encerramento do vínculo na carteira de trabalho, será

considerada a experiência, e que não apresentaram o comprovante de atividade.

As novas pontuações para as funções ficam:

Candidato: Mayara Rodrigues, Enfermeiro 20h. Experiência de 1 ano e 6

meses no Nefrotorres Clínica de Doenças Renais. Pontuação final: 3,5 pontos.

Candidato: Leandra Carlos da Rosa, Enfermeiro 20h. Experiência de 2 anos

no  Quadros,  Monteiro  e  Cia.  Ltda.  e  Instituto  Sócio-Educacional  da  Biodiversidade.

Pontuação final: 4,0 pontos.

Candidato: Alex Sander Alves dos Santos, Enfermeiro 30h. Experiência de 2

anos na Prefeitura de Tramandaí,  Hospital  Santa Luzia e IDEAS. Pontuação final:  6,0

pontos. 

Candidato: Leandra Carlos da Rosa, Enfermeiro 30h. Experiência de 2 anos

no Quadros, Monteiro e Cia. Ltda. e no Instituto Sócio-Educacional da Biodiversidade.

Pontuação final: 4,0 pontos.
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Candidato: Alex Sander Alves dos Santos, Enfermeiro Programa SAMU -

30h. Experiência de 1 ano na Prefeitura de Tramandaí, Hospital Santa Luzia e IDEAS.

Pontuação final: 5,0 pontos.

Candidato:  Camila  Kingeski  Moro,  Enfermeiro  Programa  SAMU  -  30h.

Experiência  de  5  anos  e  6  meses  no  Hospital  Beneficente  São  Vicente  de  Paulo,

Prefeitura de Capão da Canoa, Prefeitura de Osório, ICOS. Pontuação final: 9,5 pontos.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 08 de janeiro de 2019. 

Carlos Alberto Matos de Souza,
Prefeito Municipal.


