Estado do Rio Grande do Sul
Município de Torres
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão

EDITAL Nº 178, DE 07 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 pontuações, conforme Edital nº 172/2020, para o
Processo Seletivo Simplificado para função temporária de Técnico de Enfermagem.
A candidata para a função de Técnica de Enfermagem, janaína carvalho
oliveira, inscrição nº 1585341800/2020, apresentou recurso em que solicita:
a) Consideração para pontuação referente a realização de curso de Urgências
e Emergências realizado na ULBRA TORRES 50 horas, curso presencial, apresentado no
ato da inscrição. Recurso Deferido.
b) Consideração da experiência na função de técnica de enfermagem
referentes a prestação de serviços nas prefeituras de Torres e Arroio do Sal, comprovada
no ato de inscrição.
A candidata possui experiência na função pleiteada nos dois municípios
citados em períodos concomitantes. A metodologia de pontuação adotada não considera
a soma dos prazos em duas ou mais funções exercidas se estas atividades ocorrerem em
período simultâneo. Logo, a pontuação será considerada apenas uma vez por período de
trabalho, conforme já considerado em edital de análise dos recursos. Recurso
Indeferido.

O candidato para a função de Técnico de Enfermagem, PAULO RICARDO
RAMOS DA SILVA, inscrição nº 1585395813/2020, apresentou recurso em que solicita
reconsideração dos pontos a seguir:
a) Pontuação referente experiência de Trabalho na Prefeitura Municipal de
Torres, comprovado no ato de inscrição deste Processo Seletivo.
A experiência profissional do candidato referente a esse serviço prestado não
foi mencionado em edital de análise de recursos experiência na Prefeitura de Torres,
devido a rasuras na documentação apresentada. Porém este fato não ocasionou
prejuízos em sua pontuação, uma vez que obteve pontuação máxima na avaliação deste
item do edital que avaliava a experiência laboral na função pleiteada. Recurso
Indeferido.
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A candidata para a função de Técnica de Enfermagem, MÁRCIA FABÍOLA
DOS SANTOS TEIXEIRA, inscrição nº 1585186911/2020, apresentou recurso em que
solicita consideração de documentos requisitados para inscrição neste Processo Seletivo,
sendo eles a Certidão de Quitação Eleitoral e Certidão de Regularidade do Conselho da
Profissão. Ante o exposto, destacamos o item 3.8 do edital 135/2020 de abertura das
inscrições “Não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo de
inscrições”. Adicionalmente, salientamos que a fase para correção de prestação das
informações referentes às preestabelecidas para inscrição deste processo seletivo findou
em 28/03/2020. Recurso Indeferido.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 07 de abril de 2019.

Carlos Alberto Matos de Souza

