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EDITAL Nº 191, DE 13 DE ABRIL DE 2021. 

 

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

termos do Edital No 090/2021, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES do Processo Seletivo Simplificado para as Funções Temporárias de 

Monitor / Visitador (Unidade Educativa), Monitor de Educação Especial e Professor de 

Educação Básica - Disciplina Língua Inglesa. 

 

01) Número do Recurso: 9531; 9533; 9535; 9537; 9539. 

Candidata: Amanda Noemia Andrade; 

Número de Inscrição: 4925 e 5759 - Função: Monitor / Visitador (Unidade Educativa); 

Número de Inscrição: 4891 e 5826 - Função Monitor de Educação Especial; 

Pleito: A candidata Amanda Noemia Andrade apresenta recurso, com o propósito validar 

sua inscrição no certame atual anexando a Certidão de Quitação Eleitoral, emitido em 

2021. Entretanto, no ato da inscrição, este documento não foi apresentado. Em suas 

inscrições constavam o Requerimento de Justificativa Eleitoral, documento não exigido 

em edital de abertura das inscrições. 

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: 9545. 

Candidata: Daniele da Silva Fernandes Gonçalves; 

Número de Inscrição: 8382;  

Função: Monitor / Visitador (Unidade Educativa); 

Pleito: A candidata Daniele da Silva Fernandes Gonçalves apresenta recurso, com o 

propósito validar sua inscrição no certame atual, anexando o historio escolar de Curso 

Superior em Pedagogia não concluído. O referido documento não substitui os 
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documentos exigidos para validação da inscrição da candidata para a função pleiteada 

(curso magistério completo ou Ensino Superior em Pedagogia completo.  

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; (2.1 – edital de abertura das inscrições) é exigido no ato da inscrição 

apresentação de diploma de Escolaridade: Ensino Médio completo e magistério. 

 

03) Número do Recurso: 9529; 

Candidata: Janaína Evaldt Nunes; 

Número de Inscrição: 4706; 

Função: Monitor / Visitador (Unidade Educativa); 

Pleito: A candidata Janaína Evaldt Nunes apresenta recurso, com o propósito validar sua 

inscrição no certame atua,l anexando a Certidão de Quitação Eleitoral, emitido em 2021. 

Entretanto, no ato da inscrição, este documento não foi apresentado conforme padrões 

exigidos no edital de abertura que estabelece regras do Processo Seletivo, pois estava 

com data de emissão 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. 

 

04) Número do Recurso: 9546; 

Candidata: Jordana de Oliveira da Silva; 

Número de Inscrição: 6999; 

Função: Monitor / Visitador (Unidade Educativa); 

Pleito: A candidata Jordana de Oliveira da Silva, no momento da inscrição, não 

apresentou documentação do item 3.3.1.5 Certidão de Quitação Eleitoral. Em recurso 

presente, com o propósito validar sua inscrição no certame atual, a candidata justifica que 

no momento atual, já pode retirar o documento necessário no cartório de sua região. 

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. 

 

05) Número do Recurso: 9548; 

Candidata: Keitiane Faistauer Barbosa; 

Número de Inscrição: 9157; 

Função: Monitor / Visitador (Unidade Educativa); 

Pleito: A candidata Keitiane Faistauer Barbosa no momento da inscrição não apresentou 

documentação do item 3.3.1.5 Certidão de Quitação Eleitoral, com emissão após eleições 

municipais 2020; e 3.3.1.2 Diploma ou Certificado de Conclusão de Escolaridade; exigida 

para a função pleiteada. Em recurso presente, com o propósito validar sua inscrição no 

certame atual, a candidata justifica que no momento o site disponível para retirar a 

Certidão de Quitação Eleitoral estava indisponível. Afirma também ter anexado, na 

inscrição do certame, seu histórico escolar do 7º semestre de Pedagogia.  

Resultado do Recurso: INDEFERIDO. 

Motivo: O histórico escolar de graduação incompleto não substitui os documentos 

exigidos em 2.1 do edital de abertura das inscrições (Especificações das Funções 

Temporárias) para a função pleiteada: diploma de Ensino Médio completo e magistério. 

Assim como, é de responsabilidade do candidato, obter os documentos em tempo para as 

inscrições dos processos seletivos. 

 

06) Número do Recurso: 9523; 

Candidata: Luana da Rosa Santos; 

Número de Inscrição: 9466; 

Função: Monitor de Educação Especial; 

Pleito: A candidata Luana da Rosa Santos apresenta recurso, com o propósito validar sua 

inscrição no certame atual, anexando a Certidão de Quitação Eleitoral, de forma legível. 

Entretanto, no ato da inscrição, este documento não foi apresentado conforme padrões 

exigidos no edital de abertura que estabelece regras do Processo Seletivo, pois estava 

ilegível. 

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; (3.6) Os documentos anexados no momento da inscrição devem ser legíveis. 

 

07) Número do Recurso: 9524 e 9526; 

Candidato: Marice Cristhiane Ferst; 

Número de Inscrição: 9247 e 7824; 

Função: Monitor / Visitador (Unidade Educativa); 

Pleito: A candidata Marice Cristhiane Ferst apresenta recurso, com o propósito validar sua 

inscrição no certame atual, anexando o Certificado de Conclusão de Ensino Médio. No ato 

da inscrição, este documento foi apresentado sem carimbo e assinatura da Instituição de 

Ensino. Também não foi apresentado no ato da Inscrição, diplomas exigidos no item 2.1 

do edital de abertura (Especificações das Funções Temporárias) para a função pleiteada: 

diploma de Ensino Médio completo e magistério. 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO. 

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

candidato deve apresentar no ato da inscrição documentação do item 3.3.1.2 Diploma 

ou Certificado de Conclusão de Escolaridade; exigida para a função pleiteada (Função 

Monitor / Visitador: Magistério). 

 

08) Número do Recurso: 9550 e 9553; 

Candidata: Pâmela Spessato de Castro; 

Número de Inscrição: 8436; 

Função: Monitor de Educação Especial; 

Pleito: A candidata Pâmela Spessato de Castro, no momento da inscrição não apresentou 

documentação do item 3.3.1.5 Certidão de Quitação Eleitoral de forma legível. Em 

recurso presente, com o propósito validar sua inscrição no certame atual, a candidata 

apresenta o referido documento de forma legível. 

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; 3.6 - Os documentos anexados no momento da inscrição devem ser 

legíveis; 
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09) Número do Recurso: 9565; 

Candidata: Tatiane Souza da Silva; 

Número de Inscrição: 8030; 

Função Monitor de Educação Especial; 

Pleito: A candidata Tatiane Souza da Silva no momento da inscrição não apresentou 

documentos de forma legível, e desta forma, não atendeu normas do item 3.6 do edital de 

abertura: 3.3.1.1 Cópias dos documentos pessoais (CPF). 

Em recurso presente, com o propósito validar sua inscrição no certame atual, a candidata 

anexa o documento referido de forma legível. 

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: 9547; 

Candidata: Vanessa de Borba de Souza; 

Número de Inscrição: 9460. 

Função: Monitor / Visitador (Unidade Educativa); 

Pleito: A candidata Vanessa de Borba de Souza apresenta recurso, com o propósito de 

apresentar argumentos de suas qualificações profissionais. A candidata teve sua inscrição 

homologada em edital 134/2021. 

 

11) Número do Recurso: Email enviado para gestaodepessoas@torres.rs.gov.br 

conforme normas estipuladas em edital 171/2021; 

Candidata: Keitiane Faistauer Barbosa; 

Número de Inscrição: 9183; 

Função: Monitor de Educação Especial; 

Pleito: A candidata Keitiane Faistauer Barbosa, no momento da inscrição, não apresentou 

documentação do item 3.3.1.5 Certidão de Quitação Eleitoral, com emissão após eleições 

municipais 2020. Em recurso presente, com o propósito validar sua inscrição no certame 

atual, a candidata justifica que no momento o site disponível para retirar a Certidão de 
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Quitação Eleitoral estava instável e, portanto indisponível. Em recurso, a candidata 

anexou novos documentos que mostram sua situação eleitoral regular em 2021. 

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. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de abril de 2021. 

 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza, 


