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EDITAL Nº 170, DE 02 DE ABRIL DE 2020 

 

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

nos termos do Edital nº 135/2020, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o 

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

161/2020, para o Processo Seletivo Simplificado para a Função Temporária de Técnico de 

Enfermagem: 

 

A candidata CLAUDETE GONÇALVES DE MENEZES MARTINS, inscrição nº 

1585235096, em que afirma que seu nome não consta no edital 162/20. A candidata 

realizou a inscrição, sendo que seu nome não foi acrescentado equivocadamente à lista do 

edital. Porém, a candidata não apresentou a Certidão de Quitação Eleitoral, sendo sua 

inscrição não homologada. Abre-se exclusivamente para a candidata o dia 03 de abril para 

apresentar recurso quanto à sua não homologação da inscrição. 

 

A candidata DAIANE RODRIGUES DA CRUZ, inscrição nº 1585302095, 

apresentou recurso em que afirma que a Certidão de Regularidade do Conselho encontra-

se no seu nome, anexando ao recurso o documento. As certidões apresentadas na 

inscrição e no recurso possuem nome, CPF e número de inscrição do conselho diferente 

da candidata. Recurso Indeferido. 

 

A candidata ELLEN BUENO DA COSTA, inscrição nº 1585386814, 

apresentou recurso em que afirma que seu nome não consta no edital 162/20. A candidata 

realizou corretamente a inscrição, sendo que seu nome não foi acrescentado 

equivocadamente à lista do edital. Por apresentar toda a documentação que a qualifica para 

a homologação na função, passa a ter seu nome constando na lista dos candidatos 

homologados. Recurso Deferido. 

 

A candidata KARIN CRISTINE MEDEIROS NOSCHANG, inscrição nº 

1585393368, apresentou recurso em que afirma que anexou a certidão de quitação eleitoral 

no momento da inscrição. O documento anexado demonstra estar quite com a justiça 

eleitoral, e a candidata passa a ter seu nome constando na lista dos candidatos 

homologados Recurso Deferido. 
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A candidata MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, inscrição nº 1585404922, 

apresentou recurso em que afirma não conseguir acessar sua Certidão de Regularidade do 

Conselho por ter perdido sua senha de acesso, anexando ao recurso a Certidão. A 

responsabilidade pela senha pessoal é exclusiva do candidato, e conforme Edital de 

abertura, item 3.8, não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo 

de inscrições. Recurso Indeferido. 

 

A candidata MARIA HELENA PETRY, inscrição nº 1585226838, apresentou 

recurso em que anexa sua Certidão de Regularidade do Conselho. Conforme Edital de 

abertura, item 3.8, não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo 

de inscrições. Recurso Indeferido. 

 

A candidata MARIA PATRÍCIA CAMARGO DO NASCIMENTO, inscrição nº 

1585319519, apresentou recurso em que anexa sua Certidão de Regularidade do 

Conselho. Conforme Edital de abertura, item 3.8, não serão aceitas inscrições e/ou juntada 

de documentos fora do prazo de inscrições. Recurso Indeferido. 

 

A candidata MILENA OLIVEIRA CAPELARO, inscrição nº 1585234571, 

apresentou recurso em que afirma desconhecer o documento da certidão da quitação 

eleitoral, para ela bastando anexar a carteira eleitoral e o canhoto de comprovante de 

votação. O comprovante de votação não demonstra que o eleitor possui ou não débitos 

com a justiça eleitoral. O link para se obter o Comprovante de Quitação Eleitoral se 

encontrava no item 3.3.1.6. do edital 135/20 e no momento da inscrição. Recurso 

Indeferido. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 02 de abril de 2020.  

 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza, 

Prefeito Municipal. 


