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EDITAL Nº 226, DE 23 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 pontuações, conforme Edital nº 219/2019, para o

Processo Seletivo Simplificado para função temporária de Professor Área I, Professor Área II

– Disciplina LÍNGUA PORTUGUESA e Professor de Educação Básica – Disciplina EDUCAÇÃO

FÍSICA:

A  candidata  ADRIANA  TRAJANO  DE  MATTOS,  inscrição  nº  11169/19,

apresentou recurso nº 12171/19 em que solicita consideração da experiência na E.E.E.F.

Justino Alberto Tietboehl, anexando o comprovante ao recurso.

O documento apresentado no recurso não consta na inscrição da candidata.

Conforme  item  3.10  do  Edital  180/19,  não  serão  aceitas  inscrições  e/ou  juntada  de

documentos fora do prazo de inscrições. Recurso indeferido.

A candidata NITIANA TOLFO FALCÃO, inscrição nº 10867/19, apresentou

recurso nº 12174/19 em que solicita consideração da experiência na Prefeitura de Nova

Palma, Prefeitura de Faxinal do Soturno e Prefeitura de Passo de Torres.

A  Comissão  reavaliou  a  inscrição  da  candidata  e  considerou  como

experiência os períodos das prefeituras supracitados, totalizando 4 anos e 10 meses de

experiência (4,75 pontos). A nova pontuação da candidata é de 7,25. Recurso deferido.

A  candidata  ROSMARI  NUNES  DE  SOUZA,  inscrição  nº  11020/19,

apresentou  recurso  nº  12164/19  em  que  solicita  que  a  comissão  considere  como

pontuação a graduação em Pedagogia..

Conforme o Anexo I  do  Edital  180/19,  critério  de  avaliação para  o  nível

médio  –  Professor  Área  I,  será  pontuada  a  graduação  em  área  de  conhecimento

correlata/afim das atribuições da função não utilizada como requisito. A graduação em

Pedagogia da candidata foi utilizada como requisito mínimo para provimento da função,

não sendo considerado na fase de pontuação. Recurso indeferido.
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A candidata VANESSA CRISTINA DOS SANTOS,  inscrição nº  10971/19,

apresentou  recurso  nº  12176/19  em  que  solicita  que  a  comissão  considere  como

pontuação a graduação em Pedagogia.

Conforme o Anexo I  do  Edital  180/19,  critério  de  avaliação para  o  nível

médio  –  Professor  Área  I,  será  pontuada  a  graduação  em  área  de  conhecimento

correlata/afim das atribuições da função não utilizada como requisito. A graduação em

Pedagogia da candidata foi utilizada como requisito mínimo para provimento da função,

não sendo considerado na fase de pontuação. Recurso indeferido.

A  candidata  ZULMIRA  CARDOSO  DE  MATOS,  inscrição  nº  11219/19,

apresentou  recurso  nº  12163/19  em  que  solicita  que  a  comissão  considere  como

pontuação o atestado de conclusão do curso de Pedagogia.

Conforme o Anexo I  do  Edital  180/19,  critério  de  avaliação para  o  nível

médio  –  Professor  Área  I,  será  pontuada  a  graduação  em  área  de  conhecimento

correlata/afim das atribuições da função  não utilizada como requisito. O atestado de

conclusão do curso de Pedagogia da candidata foi utilizada como requisito mínimo para

provimento  da  função,  não  sendo  considerado  na  fase  de  pontuação.  Recurso

indeferido.

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

Torres.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em XXX de maio de 2019. 

Carlos Alberto Matos de Souza

Prefeito Municipal


