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EDITAL Nº 010, DE 07 DE JANEIRO DE 2020

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

nos termos do Edital nº 309/2019, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o

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

347/2019, para o Processo Seletivo Simplificado para a Função Temporária de Médico

Intervencionista – Programa SAMU e Técnico de Enfermagem Motolância – Programa

SAMU:

O  candidato  JOÃO  VALTER  PIRES  JÚNIOR,  inscrição  nº  16795/19,

apresentou recurso nº 215/20 no qual afirma que a experiência apresentada na inscrição

cumpre a exigido no edital. 

A declaração apresentada informa que cumpriu suas atividades na função

de Médico Clínico, não sendo possível ter a comprovação da experiência em atendimento

de urgência e emergência. Recurso indeferido.

O  candidato  MAGNO  DAL  BASCO  DA  SILVA,  inscrição  nº  16598/19,

apresentou  recurso  nº  44/20  no  qual  afirma  que  a  Carteira  Nacional  de  Habilitação,

categoria  AD,  e  os  cursos  de  especializações  e  demais  habilitações,  comprovam  a

experiência em pilotagem de no mínimo 1 (um) ano. 

A categoria AD comprova que o candidato possui a habilitação para pilotar

veículos  motorizados  de  duas  ou  três  rodas,  mas  não  comprova  a  experiência  em

pilotagem. Recurso indeferido.

O candidato MARCOS PAULO DA SILVA, inscrição nº 16790/19, apresentou

recurso nº 11/20 no qual anexa cópia de certidão de reservista.

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  PATRÍCIA  OLIVEIRA DOS SANTOS,  inscrição nº  16596/19,

apresentou recurso nº 04/20 no qual anexa cópias de curso de APH, BLS e contrato de

trabalho.
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Os cursos anexados no recurso não foram apresentados durante o período

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.

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 07 de janeiro de 2020. 

Carlos Alberto Matos de Souza,
Prefeito Municipal.


