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EDITAL Nº 156, DE 29 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

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

termos do Edital No 094/2021, 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 Técnico 

de Enfermagem. 

 

01) Número do Recurso: 9521; 

Candidata: Adriana Leites Santos Machado; 

Número de Inscrição: 6809; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Adriana Leites Santos Machado apresenta recurso, com o propósito 

validar sua inscrição no certame atual anexando a documentação (3.3.1.4) Certidão de 

Regularidade do Conselho Profissional (COREN/RS). 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: 9494; 

Candidata: Adriana Rodrigues da Silva; 

Número de Inscrição: 5975; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Adriana Rodrigues da Silva apresenta recurso, com o propósito validar 

sua inscrição no certame atual anexando as documentações (3.3.1.4) Certidão de 

Regularidade do Conselho Profissional (COREN/RS) e 3.3.1.6 Certidão de Quitação 

Eleitoral. Estes documentos não foram anexados no momento da inscrição. 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO. 
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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. 

 

03) Número do Recurso: 9513; 

Candidata: Alessandra dos Santos Cardoso; 

Número de Inscrição: 7679; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Alessandra dos Santos Cardoso apresenta recurso, com o propósito 

validar sua inscrição no certame atual anexando a documentação (3.3.1.4) Certidão de 

Regularidade do Conselho Profissional (COREN/RS). 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. 

 

04) Número do Recurso: 9485; 

Candidata: Ariela Casa Nova Calesso; 

Número de Inscrição: 4870; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Ariela Casa Nova Calesso apresenta recurso, com o propósito validar 

sua inscrição no certame atual anexando as documentações (3.3.1.4) Certidão de 

Regularidade do Conselho Profissional (COREN/RS) e 3.3.1.6 Certidão de Quitação 

Eleitoral. Estes documentos não foram anexados no momento da inscrição de forma 

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

devem ser legíveis. 
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05) Número do Recurso: 9519; 

Candidata: Claudia Subirana; 

Número de Inscrição: 7417; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Claudia Subirana 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. 

 

06) Número do Recurso: 9504; 

Candidato: Fabiano da Silva Mallmann; 

Número de Inscrição: 6050; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: O candidato Fabiano da Silva Mallmann apresenta recurso, com o propósito validar 

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

Eleitoral com emissão após as eleições municipais 2020. Este documento não foi 

anexado no momento da inscrição. O candidato ainda mostra fotos da Certidão de 

Quitação Eleitoral anexada no momento da inscrição, que conforme dados do certificado 

específico, esta documentação foi emitida antes das eleições municipais 2020. 

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 documentação anexada no ato da inscrição, não evidenciava a regularidade do 

candidato perante a Justiça Eleitoral no período das inscrições, portanto, sendo invalidada 

para cumprir os requisitos estipulados por item (3.3.1.6) Certidão de Quitação Eleitoral, 

necessários para disputar o certame presente. 
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07) Número do Recurso: 9496; 

Candidata: Gabrielle de Souza Machado; 

Número de Inscrição: 6738; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Gabrielle de Souza Machado 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.  

É de responsabilidade do candidato, a providência de entregar no portal de inscrições a 

documentação exigida em edital de abertura no tempo estipulado por cronograma do item 

4 do edital de abertura. 

 

08) Número do Recurso: 9511; 

Candidata: Greice Samanta de Matos Cardoso; 

Número de Inscrição: 7648; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Greice Samanta de Matos Cardoso 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. 

 

09) Número do Recurso: 9469; 

Candidata: Letícia Soares Ribeiro; 

Número de Inscrição: 5669; 

Função: Técnico de Enfermagem; 
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Pleito: A candidata Letícia Soares Ribeiro apresenta recurso, com o propósito validar sua 

inscrição no certame atual anexando as documentações (3.3.1.4) Certidão de 

Regularidade do Conselho Profissional (COREN/RS) e 3.3.1.6 Certidão de Quitação 

Eleitoral. Estes documentos não foram anexados 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. 

 

10) Número do Recurso: 9506; 

Candidata: Michele Schavinski; 

Número de Inscrição: 6979; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Michele Schavinski 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. 

 

11) Número do Recurso: 9491; 

Candidata: Patricia Oliveira dos Santos; 

Número de Inscrição: 6315; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Patrícia Oliveira dos Santos apresenta recurso, com o propósito 

validar sua inscrição no certame atual anexando a documentação 3.3.1.4 Certidão de 

Regularidade do Conselho Profissional. Este mesmo documento já havia sido anexado no 

momento da inscrição, porém com elementos ilegíveis. Logo, tanto na fase de inscrições, 

assim como na fase recursal deste processo seletivo, os elementos dos documentos 

apresentados para o item 3.3.1.4 não podem ser identificados de forma integral, 

contrariando o estabelecido no item 3.6 do edital de abertura “Os documentos anexados 

no momento da inscrição devem ser legíveis”. 
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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; assim como, “3.6 - Os documentos anexados no momento da inscrição devem 

ser legíveis”. 

 

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

 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza, 


