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EDITAL Nº 154, DE 29 DE MARÇO DE 2021. 

 

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

termos do Edital No 091/2021, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES do Processo Seletivo Simplificado para a Função Temporária de Condutor 

de Veículo de Emergência - Programa SAMU. 

 

01) Número do Recurso: 9509; 

Candidato: Claudecir José Zaparoli; 

Número de Inscrição: 5708; 

Função: Condutor de Veículo de Emergência - Programa SAMU; 

Pleito: O candidato Claudecir José Zaparoli apresenta recurso, com o propósito validar 

sua inscrição no certame atual anexando a documentação 3.3.1.6 Certidão de Quitação 

Eleitoral. Este documento não foi anexado no momento da inscrição. 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO. 

Motivo: Conforme regras estabelecidas em normas do edital de abertura das Inscrições, 

(3.8) não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo de 

inscrições. 

 

02)  Número do Recurso: 9471 e 9473; 

Candidato: Diego Ramiro Souza da Silva; 

Número de Inscrição: 7264 e 5857; 

Função: Condutor de Veículo de Emergência - Programa SAMU; 

Pleito: O candidato Diego Ramiro Souza da Silva apresenta recurso, com o propósito 

validar sua inscrição no certame atual anexando a documentação Habilitação legal para o 

exercício da profissão categoria "D", item 2.1 de edital de abertura das inscrições. Este 

documento não foi anexado no momento da inscrição. O candidato alega que não foi 

disponibilizado campo em portal das inscrições para colocar a documentação especifica. 
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Resultado do Recurso: INDEFERIDO. 

Motivo: Conforme regras estabelecidas em normas do edital de abertura das Inscrições, 

(3.8) não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo de 

inscrições. 

A CNH - Carteira Nacional de Habilitação – é documentação que contém RG e CPF da 

pessoa física e os campos estavam disponíveis para anexar documentação. No portal das 

inscrições do processo seletivo presente, não há limitação de quantidade de anexos 

(“uploads”) que um candidato pode efetuar. Logo, os campos destinados para 

documentação pessoal (RG e CPF), assim como para Documentação Específica 

(conforme item 2.1) poderiam ser usados para anexar o documento desejado. 

 

03) Número do Recurso: 9476; 

Candidato: Junior Sergio Trindade da Silva; 

Número de Inscrição: 5171; 

Função: Condutor de Veículo de Emergência - Programa SAMU; 

Pleito: O candidato Junior Sergio Trindade da Silva apresenta recurso, com o propósito 

validar sua inscrição no certame atual anexando a documentação 3.3.1.6 Certidão de 

Quitação Eleitoral. Este documento não foi anexado de forma legível, no momento da 

inscrição, e portanto, não atende os critérios da presente seleção estipulados em edital de 

abertura. 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO. 

Motivo: Conforme regras estabelecidas em normas do edital de abertura das Inscrições, 

(3.8) não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo de 

inscrições; assim como, 3.6 - Os documentos anexados no momento da inscrição 

devem ser legíveis; 

 Gabinete do Prefeito de Torres, em 29 de março de 2021. 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza 


