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EDITAL Nº 026, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019

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

nos termos do Edital nº 014/2019, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o

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

019/2019, para o Processo Seletivo Simplificado para função temporária de Enfermeiro

ESF,  Enfermeiro  P.A,  Fonoaudiólogo,  Oficineiro,  Médico  do  Trabalho,  Médico

Intervencionista – SAMU, Monitor de Educação Infantil:

A  candidata  AMANDA JULIA BIER DOS SANTOS,  inscrição nº  1194/19,

apresentou  recurso  nº  1924/19  em  que  solicita  que  a  comissão  reavalie  a  não

apresentação da certidão de certidão de quitação eleitoral, afirma que na época do Pleito

Eleitoral havia completado 18 anos havia um mês, e só requereu seu título no final de

janeiro de 2019, não sendo possível emitir a Certidão de Quitação Eleitoral.

A requerente, no momento da inscrição, deixou de apresentar documento

exigido para sua aceitação no certame, razão pela qual é de ser mantida sua eliminação

no certame. Recurso indeferido.

A  candidata  ANDREA  DORIA  DE  PEDERNEIRA,  inscrição  nº  1518/19,

apresentou  recurso  nº  1981/2019  em  que  solicita  que  a  comissão  reavalie  a  não

apresentação do curso da certidão de quitação eleitoral,  afirma que o responsável do

cartório  disse não ser  necessário,  pois  o título  tinha ababado de ser  transferido para

Torres, e afirmou que um título só é transferido com a situação regularizada.

A necessidade de apresentação da certidão de quitação eleitoral decorre de

exigência do edital. Havendo a candidata deixado de apresentar o documento exigido, é

eliminada do certame. Recurso indeferido. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 13 de fevereiro de 2019. 

Carlos Alberto Matos de Souza,
Prefeito Municipal.


