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EDITAL Nº 085, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

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

nos termos do Edital nº 040/2020, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o

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

074/2020, para o Processo Seletivo Simplificado para a Função Temporária de Monitor /

Visitador  (Unidade  Educativa),  Monitor  de  Educação  Especial,  Professor  Área  II  –

Disciplina  GEOGRAFIA,  Professor  de  Educação  Especial  e  Professor  de  Educação

Infantil:

A  candidata  BRUNA  RIBEIRO  PEDROSO,  inscrição  nº  1726/2020,

apresentou  recurso  nº  2877/2020  no  qual  anexa  Certidão  de  Quitação  Eleitoral.  O

documento apresentado no ato da inscrição foi  o comprovante da última eleição,  não

correspondendo ao documento solicitado no edital.  Conforme Edital  de abertura,  item

3.10,  não  serão  aceitas  inscrições  e/ou  juntada  de  documentos  fora  do  prazo  de

inscrições. Recurso Indeferido.

O  candidato  CELEDO  HEITOR  ELZ  NETO,  inscrição  nº  2922/2020,

apresentou recurso nº 2472/2020 em que afirma que pode lecionar na educação infantil

com sua formação em educação física. Entende-se que a formação do profissional de

educação física habilita especificamente para disciplina de educação física, não podendo

assim atender  turmas  da  educação  infantil  e  séries  inicias  nas  suas  especificidades.

Recurso Indeferido.

A candidata JANAÍNA EVALDT NUNES, inscrição nº 1623/2020, apresentou

recurso  nº  2895/2020  no  qual  anexa  na  oportunidade  sua  Carteira  Nacional  de

Habilitação,  Certidão  de  Quitação  Eleitoral  e  seu  Diploma  de  Ensino  Médio  –  Curso

Normal.  A  carteira  nacional  de  habilitação  não  foi  anexada  durante  o  período  de

inscrições.  Conforme Edital  de  abertura,  item 3.10,  não serão aceitas  inscrições e/ou

juntada de documentos fora do prazo de inscrições. Recurso Indeferido.

A  candidata  LAURA  CARVALHO  GONÇALVES,  inscrição  nº  1725/2020,

apresentou  recurso  nº  2876/2020  no  qual  anexa  Certidão  de  Quitação  Eleitoral.  O
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documento apresentado no ato da inscrição foi  o comprovante da última eleição,  não

correspondendo ao documento solicitado no edital.  Conforme Edital  de abertura,  item

3.10,  não  serão  aceitas  inscrições  e/ou  juntada  de  documentos  fora  do  prazo  de

inscrições. Recurso Indeferido.

A  candidata  MÁRCIA  MENGUE  BEHENCK,  inscrição  nº  2298/2020,

apresentou  recurso  nº  2913/2020  no  qual  anexa  na  oportunidade  o  Atestado  de

Conclusão  de  Curso  de  Pedagogia.  Na  inscrição  o  documento  apresentada  pela

candidata confirma apenas a  previsão de conclusão de curso, mas não atesta a sua

aprovação.  Conforme Edital  de abertura,  item 3.10, não serão aceitas inscrições e/ou

juntada de documentos fora do prazo de inscrições. Recurso Indeferido.

A  candidata  MARINA  BARROS  DE  BRUM,  inscrição  nº  2489/2020,

apresentou  recurso  nº  2890/2020  no  qual  anexa  Certidão  de  Quitação  Eleitoral.  O

documento apresentado no ato da inscrição foi  o comprovante da última eleição,  não

correspondendo ao documento solicitado no edital.  Conforme Edital  de abertura,  item

3.10,  não  serão  aceitas  inscrições  e/ou  juntada  de  documentos  fora  do  prazo  de

inscrições. Recurso Indeferido.

A  candidata  NATÁLIA  VENZKE  ALEXANDRE,  inscrição  nº  2417/2020,

apresentou  recurso  nº  2889/2020  no  qual  anexa  na  oportunidade  o  Atestado  de

Conclusão  de  Curso  de  Pedagogia.  Na  inscrição  o  documento  apresentada  pela

candidata confirma apenas a  previsão de conclusão de curso, mas não atesta a sua

aprovação.  Conforme Edital  de abertura,  item 3.10, não serão aceitas inscrições e/ou

juntada de documentos fora do prazo de inscrições. Recurso Indeferido.

A candidata NICOLE MARIA DA MOTA SANTOS, inscrição nº 2112/2020,

apresentou recurso nº 2915/2020 no qual solicita revisão da sua escolaridade. Conforme

edital  040/2020,  a  escolaridade  exigida  para  a  função  é  o  ensino  médio  completo  e

magistério,  a  qual  não  foi  apresentada  pela  candidata  no  ato  da  inscrição.  Recurso

Indeferido.

A candidata PAULA SILVANA FLORES FERNANDES FILHO, inscrição nº

2068/2020, apresentou recurso nº 2887/2020 no qual faz duas solicitações:
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A) Retificação de seu nome no edital de homologação das inscrições. Recurso Deferido.

B) Aceitação por parte da Comissão deste Processo Seletivo do comprovante de quitação

eleitoral. Em ato de inscrição, não apresentou documento oficial do Tribunal de Justiça

Eleitoral.  No  protocolo  de  recurso,  apresenta  este  documento,  porém  em  momento

posterior ao prazo estipulado no Edital da Abertura das Inscrições. Diante do exposto, não

é possível considerar a certidão apresentada. Recurso Indeferido.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 17 de fevereiro de 2020. 

Carlos Alberto Matos de Souza,
Prefeito Municipal.


