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EDITAL Nº 012, DE 08 DE JANEIRO DE 2020

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

nos termos do Edital nº 308/2019, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o

resultado  dos  recursos  referentes  ao  resultado  preliminar  da  análise  de  currículos,

conforme  Edital  nº  001/2020,  para  o  Processo  Seletivo  Simplificado  para  a  Função

Temporária de Agente de Turismo e Turismólogo:

O  candidato  ARTHUR  DE  OLIVEIRA  DE  BARROS,  inscrição  nº  16682,

apresentou  recurso  nº  331/20  em  que  solicita  que  seja  considerado  seu  teste  de

proficiência.  Porém,  o  documento  apresentado  no  protocolo  de  inscrição  não  consta

autenticação. Recurso indeferido.

A candidata DANIELA BEATRIZ GUIMARÃES RODRIGUES,  inscrição nº

16289/19, apresentou recurso nº 258/20 em que solicita que sejam revistos a pontuação

no curso superior e a experiência de trabalho como estagiária. O curso superior não foi

pontuado, uma vez que a candidata não concluiu o curso. A experiência da candidata não

foi considerada, pois conforme o Anexo I do edital “Não serão pontuados os títulos que

correspondam às exigências mínimas para o contrato administrativo (requisitos para a

função), bem como a participação em projetos de pesquisa, trabalho voluntário, estágio,

participação em congressos, fóruns e seminários”. Recurso indeferido.

O  candidato  GILSON  VIEIRA  DOS  SANTOS,  inscrição  nº  16642/19,

apresentou recurso nº 302/20 em que solicita que sejam revistos os cursos apresentados.

Os cursos apresentados na inscrição não cumprem a carga horária mínima exigida no

edital e/ou relação com atendimento ao público. Outro curso apresentado no recurso não

consta nos documentos de inscrição. Conforme o Item 3.10 do edital 309/19, não serão

aceitas  inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo de inscrições.  Recurso

indeferido.

A candidata JÚLIA LINDSAY APERTE STEFFEN,  inscrição nº  16692/19,

apresentou  recurso  nº  255/20  em  que  solicita  que  seja  considerado  seu  teste  de
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proficiência. O atestado de proficiência que identifica a candidata está escrito a mão, não

sendo possível considerá-lo para pontuação. Recurso indeferido.

A  candidata  MARIANA  DA  SILVA  WAWGINIAK,  inscrição  nº  16700/19,

apresentou recurso nº 291/20 em que solicita que sejam revistos os seguintes itens:

a)  Que  seja  considerada  a  experiência  profissional  como  professora  no

Torres Lenguage Yazigi Center e como Agente de Saúde Comunitário. A experiência na

empresa Torres Language Yazigi Center apresentada na carteira encontra-se em aberto,

não sendo possível calcular o seu tempo de serviço. Não está presente na inscrição a

experiência como Agente de Saúde Comunitário .Recurso indeferido.

b) Que seja considerado o curso de ensino médio apresentado.  Recurso

deferido.

c)  Exigência  de  consideração  do  Curso  de  Técnico  em  Transações

Imobiliárias e Agente de Saúde Comunitário. Nos documentos apresentados em que há a

certificação do curso citado, não consta a grade curricular deste, portanto, não sendo

possível correlacionar o conteúdo programático de aprendizado com a habilidade para o

atendimento ao público, conforme solicitado no edital de abertura. Recurso indeferido.

d) Exigência de consideração dos cursos: Com Licença, Vou a Luta. Não

está presente na inscrição o curso citado. . Recurso indeferido.

e) Exigência de consideração dos cursos: Conservatório de Música e Curso

de Língua e Literatura Castelhana. Os cursos apresentados não possuem certificação em

língua portuguesa, além de não apresentar carga horária, portanto não sendo possível de

avaliação por parte da comissão avaliadora dos recursos. Recurso indeferido.

A nova pontuação da candidata MARIANA DA SILVA WAWGINIAK é de 3,0

pontos.

A candidata VITÓRIA PRADO MINOSSI, inscrição nº 16579/19, apresentou

recurso nº 268/20 em que solicita que sejam revistos os seguintes itens: curso técnico em

hospedagem vinculado ao ensino  médio;  curso  superior  em tecnologia em gestão de

turismo; experiência como estagiária de auxiliar de biblioteca. O curso de ensino médio foi

pontuado na sua integralidade (1 ponto), pois só é possível pontuar uma vez em cada

certificado; o curso superior não foi pontuado, uma vez que a candidata não concluiu o

curso; a experiência da candidata não foi considerada, pois conforme o Anexo I do edital

“Não  serão  pontuados  os  títulos  que  correspondam  às  exigências  mínimas  para  o
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contrato administrativo (requisitos para a função), bem como a participação em projetos

de  pesquisa,  trabalho  voluntário,  estágio,  participação  em  congressos,  fóruns  e

seminários”. Recurso indeferido.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 08 de janeiro de 2020. 

Carlos Alberto Matos de Souza,
Prefeito Municipal.


