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EDITAL Nº 384, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

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

nos termos do Edital nº 357/2020, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o

resultado dos recursos referentes às pontuações, conforme Edital nº 371/2020, para o

Processo Seletivo Simplificado para a Função Temporária de Agente de Turismo, Auxiliar

de Fiscal, Monitor da Casa de Passagem, Museólogo, Turismólogo:

A candidata Celeni Goreti Crestani, inscrição nº 3672/2020, para o cargo de

Monitor  de  Casa  de  Passagem,  em recurso  no 3742/2020,  solicita  seja  revisada  a

pontuação  referente  aos  cursos  apresentados,  pois  no  ato  da  inscrição  apresentou

diploma de Curso Superior Serviço Social. Recurso Deferido. Pontuação Final: 2,0. 

A candidata Elise Jaques Arebalo, inscrição nº 2943/2020, para o cargo de

Agente  de  Turismo,  em  recurso  no 3733/2020,  solicita  seja  revisada  a  pontuação

referente  aos  cursos  apresentados,  pois  no  ato  da  inscrição  apresentou  diploma  de

Graduação em Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo. Recurso Deferido.

Pontuação Final: 6,25. 

A candidata Elise Jaques Arebalo, inscrição nº 2971/2020, para o cargo de

Turismólogo, em recurso no 3739/2020, solicita seja revisada a pontuação referente aos

cursos  apresentados,  pois  no ato  da inscrição apresentou diploma de Graduação em

Curso  Superior  em  Tecnologia  em Gestão  de  Turismo,  assim  como  sua  experiência

anexada em processo. O curso apresentado foi pré-requisito para a inscrição no certame,

logo não pontua. Já a experiência comprovada em ato de inscrição demonstra as funções

desempenhadas no cargo de recepcionista, no qual não está correlacionada com a área

afim do pleito em processo seletivo presente. Recurso Indeferido. 

O candidato Everton de Souza Borges, inscrição nº 3212/2020, para função

de Auxiliar de Fiscal, em recurso nº 3752/2020, solicita que seja considerada a pontuação

do curso de Pilotagem com Segurança, Curso de Formação de Soldado PM e Curso de

Informática Windows. A comissão não considerou o curso de Pilotagem e o Curso de

Formação de Soldado PM por não entender ser curso afim à função de Auxiliar de Fiscal.
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O curso de Informática Windows não foi considerado por não apresentar a carga horária.

Recurso Indeferido. 

O candidato Gabriel Godoi da Silva, inscrição nº 3422/2020, para função de

Museólogo, em recurso nº 3743/2020, solicita que seja considerada a experiência de dois

anos na prefeitura de Itapoá. A comissão considerou 1 ano de experiência, pois o contrato

apresentado pelo candidato no momento da inscrição possui um aditivo, o que comprova

que no primeiro ano o candidato cumpriu o contrato na sua integralidade. Porém, não é

possível  considerar o segundo ano de experiência com o município de Itapoá,  pois o

aditivo  de contrato  apenas gera  a  expectativa  que o  candidato  irá  ter  vínculo  com a

prefeitura. Recurso Indeferido. 

A  candidata  Julia  Maggi  da  Costa,  inscrição  nº  3167/2020,  função

Museólogo,  apresentou  recurso  no 3760/2020,  no  qual  solicita  consideração  do  curso

“Oficinas de Prática Museológicas” para a pontuação final. A candidata ainda afirma que o

verso do documento não foi possível ser anexado. No momento da inscrição, o candidato

tem acesso a visualização de todos os dados referentes a sua inscrição,  inclusive os

documentos  inseridos  em  sistema  próprio  da  seleção,  sendo  assim,  possibilitado  a

conferência documental de todos os arquivos enviados. Portanto, a carência do verso do

curso apresentado impede a avaliação da carga horária  deste,  logo não podendo ser

considerado em pontuação no certame seletivo, conforme regras estabelecidas em edital

de abertura 357/2020, no qual explicita “3.9 Não serão aceitas inscrições e/ou juntada de

documentos fora do prazo de inscrição”. Recurso Indeferido. 

A candidata Luana Gonçalves Bassa, inscrição nº 2714/2020, para função

de Museólogo, em recurso nº 3746/2020, solicita que seja considerada a pontuação do

curso  de  pós-graduação  de  Poéticas  Visuais  e  sua  experiência  na  Associação  dos

Amigos da Praia de Torres.  A comissão não considerou o curso,  pois no documento

anexado pela candidata informa que a candidata está em processo de produção do artigo

científico, não configurando a conclusão do curso. A experiência não foi considerado por

ser trabalho voluntário. Conforme anexo I do Edital de abertura, “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. 
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A candidata Luane Abatti, inscrição nº 2467/2020, para o cargo de Agente

de  Turismo,  em  recurso  no 3762/2020,  solicita  que  seja  considerada  a  pontuação

referente  ao  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  de  Turismo  e  para  o  curso

Bacharelado em Artes Visuais. Soma-se ao seu pedido a solicitação de reconsideração

da pontuação de experiência. Para os cursos de graduação anexados no ato de inscrição,

o recurso procede, logo, neste quesito, há a homologação do pedido Recurso Deferido.

Para a consideração de tempo de serviço,  a comissão considerou apenas as funções

exercidas em Auxiliar de Escritório e Divulgadora. Para os cargos de serviços gerais e de

bolsista, estas experiências profissionais não pontuam, pois não são correlatas ao cargo

pleiteado ou por serem excluídos de avaliação pelo item C do Anexo I do edital 357/2020.

Neste quesito: Recurso Indeferido. Pontuação Final: 3,75. 

A candidata Luane Abatti, inscrição nº 2456/2020, para o cargo de Turismó-

logo, em recurso no 3761/2020, solicita que seja considerada a pontuação referente ao

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo e para o curso Bacharelado em Ar-

tes Visuais. Soma-se ao seu pedido a solicitação de reconsideração da pontuação de ex-

periência. O curso tecnólogo em Gestão de Turismo foi pré-requisito da inscrição do plei-

to, logo não pontua Recurso Indeferido. Para o Curso Bacharelado em Artes Visuais, há

a procedência no pedido. Recurso Deferido. Para a consideração de tempo de serviço,

verifica-se que suas experiências não são correlatas com a área afim pleiteada no Pro-

cesso Seletivo presente Recurso Indeferido. Pontuação Final: 1,00.

 A candidata Renata Generali Putti, inscrição nº 2263/2020, para o cargo de

Turismólogo, em recurso no 3761/2020, solicita seja revisada a pontuação referente aos

cursos apresentados, pois no ato da inscrição apresentou diploma de Curso Superior em

Turismo. O curso em questão foi pré-requisito da inscrição do pleito, logo não pontua. Re-

curso Indeferido.

Este Edital será publicado no mural e no site da Prefeitura Municipal de Torres.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 23 de dezembro de 2020.

Carlos Alberto Matos de Souza

Prefeito Municipal


