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EDITAL Nº 210, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

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

nos termos do Edital nº 180/2019, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o

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

205/2019, para o Processo Seletivo Simplificado para a Função Temporária de Professor

Área I, Professor Área II – Disciplina LÍNGUA PORTUGUESA e Professor de Educação Básica –

Disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA:

A  candidata  ALEXANDRA  DE  OLIVEIRA  PAIVA  PERES,  inscrição  nº

10926/19, apresentou recurso nº 11626/19 em que solicita reavaliação da certidão de

quitação eleitoral desatualizada, uma vez em que afirma que não há no edital citação à

obrigatoriedade de certidão atualizada.

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, a certidão de quitação eleitoral tem o

objetivo de comprovar que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral. Isso significa que

o eleitor não possui restrição no que se refere à plenitude do gozo dos direitos políticos,

ao regular exercício do voto,  ao atendimento a convocações da Justiça Eleitoral  para

auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, à inexistência de multas aplicadas, em caráter

definitivo,  pela  Justiça  Eleitoral  e  não  perdoadas,  e  à  apresentação  de  contas  de

campanha eleitoral. Entende-se que só é possível avaliar se o candidato está quite com a

justiça eleitoral se a certidão for emitida após a última eleição. A certidão emitida pela

candidata foi  de maio de 2018,  antes da realização das eleições para presidência do

mesmo ano. Recurso indeferido.

A  candidata  ANA BEATRIZ DA SILVA SILVEIRA,  inscrição nº  10883/19,

apresentou recurso nº 11609/19 em que afirma ter comprovado atestado de conclusão do

estágio, condição para cumprir a escolaridade mínima para a função pleiteada.

O atestado apresentado no momento da inscrição informa que a candidata

realizou  o  estágio  obrigatório,  mas  aguarda  entrega  do  relatório  final  para  parecer  e

conceito final.  Portanto, sem a avaliação final  do estágio obrigatório,  não comprova a

habilitação para magistério. Recurso indeferido.

A candidata GIZELE BEHENCK ROCHA, inscrição nº 11077/19, apresentou

recurso nº 11627/19 em que afirma ter entregue no momento da inscrição a certidão de

quitação eleitoral.
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A candidata apresentou na inscrição a certidão de crimes eleitorais, sendo

documento diferente do solicitado no edital. Recurso indeferido.

A  candidata  MAURA  JANE  DAITX  DE MATTOS,  inscrição  nº  11173/19,

apresentou recurso nº 11569/19 em que afirma ter comprovado atestado de conclusão do

estágio, condição para cumprir a escolaridade mínima para a função pleiteada.

O atestado apresentado no momento da inscrição informa que a candidata

realizou  o  estágio  obrigatório,  mas  aguarda  entrega  do  relatório  final  para  parecer  e

conceito final.  Portanto, sem a avaliação final  do estágio obrigatório,  não comprova a

habilitação para magistério. Recurso indeferido.

A candidata TAÍS BARBOSA DA SILVA, inscrição nº 11164/19, apresentou

recurso nº 11570/19 em que afirma ter comprovado atestado de conclusão do estágio,

condição para cumprir a escolaridade mínima para a função pleiteada.

O atestado apresentado no momento da inscrição informa que a candidata

realizou  o  estágio  obrigatório,  mas  aguarda  entrega  do  relatório  final  para  parecer  e

conceito final.  Portanto, sem a avaliação final  do estágio obrigatório,  não comprova a

habilitação para magistério. Recurso indeferido.

A  candidata  TAÍS  LÚCIA  DA  CRUZ  DA  SILVA,  inscrição  nº  11276/19,

apresentou recurso nº 11568/19 em que afirma ter comprovado atestado de conclusão do

estágio, condição para cumprir a escolaridade mínima para a função pleiteada.

O atestado apresentado no momento da inscrição informa que a candidata

realizou  o  estágio  obrigatório,  mas  aguarda  entrega  do  relatório  final  para  parecer  e

conceito final.  Portanto, sem a avaliação final  do estágio obrigatório,  não comprova a

habilitação para magistério. Recurso indeferido.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 05 de setembro de 2019. 

Carlos Alberto Matos de Souza,
Prefeito Municipal.


