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EDITAL Nº 254, DE 10 DE MAIO DE 2021.

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

nos termos do Edital No 075/2021, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar

o  RESULTADO  DO  JULGAMENTO  DOS  RECURSOS  DE  ANÁLISE  DOS

CURRÍCULOS do Processo Seletivo Simplificado para as Funções Temporárias de

Agente de Turismo, Museólogo e Turismólogo.

01) Número do Recurso: 9609.

Candidata: Ana Maria Paulino;

Número de Inscrição: 8634;

Função: Agente de Turismo;

Pleito: A candidata Ana Maria Paulino Rodrigues apresenta recurso, com a alegação

que  os  critérios  de  desempate  não  foram  contados  no  seu  caso  como  estão

descritos  no  edital,  pois  por  possuir  maior  quantidade  de  pontos  em  títulos

acadêmicos,  deveria  ter  precedência  na  ordem  de  classificação  em  relação  ao

candidato com o qual empatou. 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO.

Motivo: Reitera-se os termos do edital de abertura do presente certame.

7.1.  Verificando-se  a  ocorrência  de  empate  em  relação  a  02  (dois)  ou  mais

candidatos terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato

que:

a) Obtiver maior pontuação no ITEM 3– Experiência Profissional (Anexo I, Quadro

de Pontuação);

b) Obtiver maior pontuação no ITEM 2 – Cursos com carga horária mínima de 40

horas (Anexo I, Quadro de Pontuação);

c) Apresentar idade mais avançada, considerando-se dia, mês e ano de nascimento;

d) Permanecendo o empate, será feito sorteio”.

Sendo assim, o primeiro critério, a obtenção de maior pontuação na  experiência

profissional é critério prioritário para o desempate de candidatos na classificação.
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02) Número do Recurso: 9603.

Candidata: Daniela Beatriz Guimarães Rodrigues;

Número de Inscrição: 4182;

Função: Turismólogo;

Pleito: A candidata Daniela Beatriz Guimarães Rodrigues apresenta recurso, com a

solicitação  de  consideração  na  pontuação  relativo  aos  cursos  apresentados  no

momento  da  inscrição.  Os  cursos  apresentados  foram  Geoturismo  e

Desenvolvimento  Local;  Turismo Receptivo;  Gestão da  qualidade:  operações  em

turismo e Hospitalidade e Atendimento ao turista.

Resultado do Recurso: INDEFERIDO.

Motivo: Os cursos apresentados que motivam o recurso da candidata e são objeto

da presente análise não atendem critérios do edital de abertura das inscrições deste

certame:

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;

Assim como, os cursos não se enquadram na complexidade de atribuições de ordem

estratégica para a função de Turismólogo; somente se enquadrando nas atividades

típicas de agente de turismo, função exercida no âmbito operacional.

03) Número do Recurso: 9608.

Candidata: Luana Gonzalez Bassa;

Número de Inscrição: 6485 e 6535;

Função: Museólogo;

Pleito:  A  candidata  Luana  Gonzalez  Bassa  apresenta  recurso,  com o  propósito

validar  cursos e experiências profissionais no quadro de pontuação. A candidata

alega que o curso de Pós-graduação em Poéticas Visuais e o Curso de inglês não

foram  pontuados.  O  curso  de  Pós-Graduação  não  foi  aceito  em  pontuação  no
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certame  por  ainda  estar  em fase  de  conclusão,  conforme  o  próprio  documento

enviado pela candidata atesta.

Já o Curso de inglês Intermediário – 70 horas - é reconsiderado após análise na fase

julgamento dos recursos de análise dos currículos e passa a constar no quadro de

pontuação da candidata.

A candidata também alega que suas experiências na SAPT e na ARCHAEOS não

foram  pontuadas.  A  primeira  experiência  não  foi  considerada  por  se  tratar  de

“participação”  e  não  efetiva  comprovação  de  tempo  de  serviço  com  vínculo

empregatício. Quanto a segunda experiência, é reconsiderado após análise na fase

julgamento dos recursos de análise dos currículos e passa a constar no quadro de

pontuação da candidata.

Resultado do Recurso: parcialmente deferido.

04) Número do Recurso: 9606;

Candidata: Júlia Maggi da Costa;

Número de Inscrição: 6322;

Função: Museólogo;

Pleito:  A candidata Júlia Maggi da Costa apresenta recurso,  com o propósito de

validar  em sua  pontuação  os  cursos  apresentados  no momento  da  inscrição  da

candidata.

a) Oficinas de Práticas Museológicas;

b) Viagem de estudos em Museologia ao Rio de Janeiro;

Os  outros  cursos  mencionados  pela  candidata  em recurso  administrativo  foram

pontuados em edital de classificação preliminar do presente certame.

Resultado do Recurso: INDEFERIDO.

Motivo: Conforme item “d” do 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,  seminários  e

oficinas”.
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05) Número do Recurso: 9607;

Candidata: Luciane de Carvalho Pereira;

Número de Inscrição: 8188;

Função: Turismólogo;

Pleito: A candidata Luciane de Carvalho Pereira apresenta recurso, com o propósito

de validar em sua pontuação as experiências profissionais e cursos apresentados,

conforme aos itens elencados:

a)  Curso:  Mestrado  em  Gestão  de  Negócios  e  Formação  Profissional  para  a

Interação Latino Americana; dissertação em Turismo e Mercosul;

Resultado do Recurso: INDEFERIDO.

Motivo: O curso apresentado no ato da inscrição foi em língua espanhola. Logo, o

pleito da candidata referente a este item não é acatado, pois conforme regras do

edital  de  abertura  3.3.2.3  -  Os  certificados  e  atestados  de  cursos  emitidos  em

idiomas estrangeiros devem ser apresentados com tradução juramentada.

Embora haja argumentos da candidata que o documento com tradução juramentada

pudesse  ser  realizado  no  ato  de  convocação  da  candidata,  este  procedimento

sugerido vai contra o Princípio da eficiência da Administração Pública.  A suposta

validação de pontuação referente a cursos que não estão de acordo com as regras

do edital, que posteriormente tivessem que ser objeto de reanálise após convocação

dos candidatos, geraria vagarosidade no Processo Seletivo. Caso a pontuação antes

aceita não fosse confirmada após ato de convocação, provocaria a reclassificação

de todos concorrentes, com a conseqüente reformulação de editais para manter a

transparência do Processo seletivo, e impedindo: (a) a celeridade do certame e dos

(b) interesses da Administração Pública que tem por finalidade o atendimento eficaz

ao cidadão torrense.

Demais  normativas  que  amparam  a  decisão  da  Comissão  de  Organização  e

Avaliação do Processo Seletivo 075/2021:

3.10 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação

das instruções e normas estabelecidas neste Edital (075/2021).
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Seção 04; Fase de Análise dos Currículos é entre período 09 a 20 de abril (2021),

sem previsão etapas complementares para reanálise de documentação especifica

que projetam a pontuação do candidato.

b) Graduação em Turismo.

Resultado do Recurso: INDEFERIDO.

Motivo: O item foi considerado pré requisito para a disputa do certame, logo não é

pontuado para a candidata assim como para seus concorrentes para a função de

Turismólogo.

c) Ministrou curso de Conscientização Turística;

Resultado do Recurso: INDEFERIDO.

Motivo: não há previsão no edital de abertura das inscrições, pontuação referente a

participação  em cursos  em que  os  candidatos  tenham participado  como  agente

docente deste.

d) Curso: Direção e Gestão de Hotéis, Agências de Viagens e Urbanismo;

Resultado do Recurso: INDEFERIDO.

Motivo: O curso apresentado no ato da inscrição foi em língua espanhola. Logo, o

pleito da candidata referente a este item não é acatado, pois conforme regras do

edital  de abertura  das inscrições 3.3.2.3  -  Os certificados e atestados de cursos

emitidos  em  idiomas  estrangeiros  devem  ser  apresentados  com  tradução

juramentada.

e)  Curso  de  Planejamento  Empresarial,  desenvolvimento  setorial  e  territórios  –

SEBRAE;

Resultado do Recurso: INDEFERIDO.

Motivo: a candidata não anexou o curso referido no ato de inscrição do certame.
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f) Curso: Curso de extensão em Formação Continuada em Turismo e Hospitalidade

– 3ª edição;

Resultado do Recurso: DEFERIDO.

g) Experiência profissional:

- Empresa/Organização: JAP-TUR Empreendimentos Turísticos Ltda;

Função: Guia Turístico;

Resultado do Recurso: INDEFERIDO.

Motivo:  a  experiência  profissional  não  atende  critérios  estabelecidos  em  edital

075/2021, “Experiência Profissional na função pleiteada (anexo I, Quadro 3).

h) Experiência Profissional.

Empresa/Organização: Auto locadora Torrescar Ltda; Função: Guia Turístico;

Resultado do Recurso: INDEFERIDO.

Motivo:  a  experiência  profissional  não  atende  critérios  estabelecidos  em  edital

075/2021, “Experiência Profissional na função pleiteada (anexo I, Quadro 3).

i) Experiência Profissional.

Empresa/Organização:  Comunidade  Evangélica  Luterana  São  Paulo  -ULBRA  –

TORRES/RS; Função: Coordenadora – disciplinas de Turismo;

Resultado do Recurso: DEFERIDO.

Motivo:  Ao  se  realizar  uma  consulta  com  especialistas  na  área  de  Turismo,

pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Turismo (Torres/RS),

houve a mudança de entendimento sobre quais as funções desempenhadas pelos

candidatos que teriam efeito na pontuação no atual certame, e portanto, a pontuação

da candidata é reconsiderada para este item.

Diante  dos  resultados  dos  recursos  apresentados  pela  candidata,  ela  efetua

pontuação máxima no Grupo III -  Experiência Profissional – Grupo limitado em 5

pontos.
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J, l, m, n) Experiência Profissional.

j) Empresa/Organização: Sociedade Educacional do Rio Grande do Sul;

Função: Professora de Teoria Geral do Turismo;

l) Empresa/Organização: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC;

Função: Professor do Curso de Turismo;

m) Empresa/Organização: Daitxtur Turismo e Câmbio;

Função: Consultoria Turística;

n) Empresa/Organização: Sociedade Educacional do Rio Grande do Sul;

Função: Professora de Teoria Geral do Turismo;

Resultado do Recurso “j, l, m, n”: DEFERIDO.

Motivo: idem ao pronunciado do item “i”.

Gabinete do Prefeito de Torres, em 10 de maio de 2021.

Carlos Alberto Matos de Souza

Prefeito Municipal..


