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EDITAL Nº 193, DE 13 DE ABRIL 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 DOS RECURSOS DE ANÁLISE DOS CURRÍCULOS 

do Processo Seletivo Simplificado para a Função Temporária de Técnico de Enfermagem. 

 

01) Número do Recurso: 9579. 

Candidato: José Carlos Avila; 

Número de Inscrição: 7018 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: O candidato José Carlos Avila apresenta recurso em que anexa os documentos já 

anexados no momento da inscrição. Também, apresenta anexo de documentos de sua 

experiência Profissional com datas definidas de entrada na função em Prefeitura 

Municipal São João do Sul (SC) somente em recurso. Este documento é carente na 

inscrição, sendo assim, desconsiderado no efeito da pontuação. 

Os cursos não apresentam verso ou conteúdo programático, não atendendo os critérios 

exigidos em edital de abertura das inscrições: 

3.3.2.1 - Certificado do curso em área correlata com carga horária mínima de 40 horas, 

frente e verso, não utilizado como requisito para a função pleiteada; 

3.3.2.2 - O conteúdo programático do curso deverá constar no certificado; 

Foi revisada a parte de experiência profissional, e sua atuação na função de Auxiliar de 

Enfermagem passa a ter efeito na pontuação apenas em Empresa Hospital Nossa Sra 

dos Navegantes Torres/RS. 

Resultado do Recurso: Parcialmente DEFERIDO. 

Motivo: 

Cursos não pontuados, por não possuir verso ou conteúdo programático: 

Experiência na Função Auxiliar de Enfermagem considerada em novo quadro de 

pontuação, em Hospital Nossa Senhora dos Navegantes – Torres/RS. 
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Outras experiências profissionais do candidato que evidenciam data de início de suas 

funções desempenhadas foram desconsideradas, pois, conforme regras do edital de 

abertura das inscrições, 3.8 - Não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos 

fora do prazo de inscrições. 

Nova Pontuação do candidato: 4,00. 

 

02) Número do Recurso: 9584. 

Candidata: Luana Franca da Silva; 

Número de Inscrição: 6841; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Luana Franca da Silva apresenta recurso em que exige pontuação 

pelo Curso Aperfeiçoamento em Instrumentação Cirúrgica - Carga Horária: 180 horas, 

alegando que o referido curso foi pontuado para outra participante. 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO. 

Motivo: O curso apresentado no momento da inscrição não atende critérios do edital de 

abertura das inscrições. 

3.3.2.1 - Certificado do curso em área correlata com carga horária mínima de 40 horas, 

frente e verso, não utilizado como requisito para a função pleiteada; 

3.3.2.2 - O conteúdo programático do curso deverá constar no certificado. 

 

 

03) Número do Recurso: 9581. 

Candidata: Maria Helena Petry; 

Número de Inscrição: 5138 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Maria Helena Petry apresenta recurso em requer recontagem de 

pontuação referente sua Experiência Profissional. Em novo quadro de pontuação, é 

considerada sua experiência na função de Auxiliar de Enfermagem, comprovada em 

Carteira de Trabalho, com data de saída. 

Resultado do Recurso: Parcialmente DEFERIDO. 

Motivo: 

Experiência considerada em pontuação: Organização Consórcio Público AMLINORTE, 

com data de Saída. 



 
 Estado do Rio Grande do Sul 
 Poder Executivo do Município de Torres 
 Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão 
 Rua José Antonio Picoral, 79, Centro, Torres/RS, CEP: 95.560-000 
 Fone/Fax: (51) 3626-9150 - site oficial: www.torres.rs.gov.br 

 

 

Experiência não considerada para efeito de pontuação: as outras experiências da 

candidata não atendem requisitos exigidos em edital de abertura das inscrições. 

3.3.3.2 - No caso do candidato encontrar-se em atividade, não havendo encerramento do 

vínculo na carteira de trabalho, deverá anexar cópia digitalizada do comprovante de 

atividade até a presente data, assinado pelo órgão responsável da empresa; 

Nova Pontuação do candidato: 2,3 pontos 

 

04) Número do Recurso: 9580. 

Candidata: Silvia Mesquita Justo; 

Número de Inscrição: 5526; 

Função: Técnico de Enfermagem; 

Pleito: A candidata Silvia Mesquita Justo apresenta recurso em que solicita explicações 

de sua pontuação ter resultado 0,00. 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO. 

Motivo: Os cursos e experiências profissionais apresentadas no ato da inscrição não 

estão de acordo com as regras estabelecidas no edital de abertura das inscrições do 

presente certame. 

 

 

 Gabinete do Prefeito, em 13 de abril de 2021. 

 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza, 


