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EDITAL Nº 346, DE 21 DE JUNHO DE 2021. 

 

  

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

termos do Edital No 264/2021, 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 Condutor de Veículo 

de Emergência - Programa Salvar SAMU; Técnico de Enfermagem - Motolância - 

Programa Salvar SAMU; Técnico de Enfermagem - Programa Salvar SAMU; Enfermeiro 

Motolância - Programa Salvar SAMU; Enfermeiro - Programa Salvar SAMU. 

 

01) Número do Recurso: 18596, 

Candidato: Barbara Oliveira Santos; 

Número de Inscrição: 15702 

Função: Enfermeiro 24h  

Pleito: Diz que seu tempo de serviço enviado em documentação é de 05  anos, sendo 

que foi contabilizado um tempo menor para o cargo, o que prejudicou sua classificação. 

Diz que cinco anos equivale a 60 meses. Pede a reavaliação de sua pontuação relativo ao 

seu tempo de serviço, posto que outra colega de formação apresentou o mesmo tempo 

de serviço e pontuou corretamente. 

Resultado dos Recursos: IMPROVIDO. 

Motivo: A declaração apresentada pela candidata apresenta um tempo total de 05 anos, 

09 meses e 20 dias. Ocorre que deste tempo de serviço, apenas um período de 34 meses  

corresponde ao efetivo serviço na função. De acordo com o edital, é necessário 

comprovar, como requisito, um período de 12 meses na função almejada, sendo que este 

tempo não é computado no cálculo da experiência para fins de pontuação. Assim, está 

correta a pontuação razão pela qual é negado seguimento ao recurso. 

 

02) Número do Recurso: 18601. 

Candidato: Carina Justo, 

Número de Inscrição: 12699 

Função: Técnico de Enfermagem 24h 
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Pleito: A candidata aduz que o edital pede experiência profissional para a contagem de 

pontuação na função pleiteada, sendo então que somente pode ser aceito o tempo de 

experiência no SAMU.  

Resultado do Recurso:  IMPROVIDO. 

Motivo: A candidata teve seu tempo de experiência corretamente avaliado, sendo 

considerado como experiência todo aquele tempo de serviços prestados tanto no SAMU 

quanto em atendimentos de urgência e emergência, sendo assim avaliado todos os 

candidatos. Assim, nega-se provimento ao recurso.  

 

03) Número do Recurso: 18609 

Candidata: Claudia Cristina Germano Luzia, 

Número de Inscrição: 13248; 

Função: Técnico de Enfermagem 24h; 

Pleito: A candidata aduz que não foram pontuados seus cursos de APH e BLS. Diz ainda 

que apresentou comprovante de tempo de serviço de mais de 120 meses, muito mais do 

que foi pontuado. Anexa documentos. 

Resultado do recurso: IMPROVIDO 

Motivo: Os cursos de APH e BLS, utilizados como requisito para a função pleiteada, 

como consta no item 3.3.2 do edital,  não serão pontuados, razão pela qual nega-se 

provimento ao seu  pedido.  

Quanto a sua divergência em relação ao tempo de  serviço pontuado, a comissão, ao 

analisar a documentação apresentada pela recorrente, cumpriu o estabelecido no edital 

do processo seletivo, pontuando somente o que estava conforme o edital.  

Assim, com relação a comprovação de experiência do Hospital Paranaguá Unimed, não 

consta no documento a função desempenhada pela recorrente. 

 A CTPS anexada trás somente a data de admissão da recorrente e não esta 

acompanhado de declaração do contratante, em desacordo com o item 3.3.3.2 do edital. 

Assim, somente o tempo de serviço prestado para o Consórcio Intermunicipal de Saúde 

do Litoral do Paraná é que esta de acordo com o edital, sendo conferido à candidata 

recorrente, um total de 52 meses, sendo 12 meses de experiência e 40 meses para 

efeitos de pontuação. Correto o cálculo da comissão.  

Nega-se provimento ao recurso. 
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04) Número do Recurso: 18610. 

Candidata: Rosana Leffa da Luz ; 

Número de Inscrição: 14290 

Função: Enfermeiro 24h; 

Pleito: Aduz a candidata que foi pontuada com nota 0,20 em experiência, equivalente a 

dois meses de trabalho na função, mas que, conforme CTPS que novamente anexa, tem 

15 meses de trabalho. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: A candidata recorrente foi corretamente avaliada pela comissão, nada tendo a ser 

revisto. A função pleiteada exige uma experiência de 12 meses, sendo que este tempo 

utilizado para a comprovação de experiência não será computado para efeitos de 

pontuação. Assim, a CTPS da recorrente trás 14 meses de trabalho, retirando-se o 

período de 12 meses de experiência como requisito da função, sobram 02 meses,  

totalizando 0,20 pontos. 

Nega-se provimento ao recurso. 

 

05) Número do Recurso: 18611. 

Candidata: Gerusa dos Santos Cardoso; 

Número de Inscrição: 10595 

Função: Enfermeiro 24h; 

Pleito: Aduz a candidata que não foi considerado todo o tempo de serviço que comprovou 

no ato de inscrição. Afirma ter anexado o seguinte tempo de serviço: Transalva 

Emergências Médicas  (01/09/2018 a 12/11/2020 – total de 26 meses), Prefeitura de 

Arroio do Sal (13/11/2018 a 06/04/2020 e 07/04/2020 a 19/04/2021) Diz que o total de sua 

pontuação deve ser 3,1 pontos para o quesito experiência. 

 Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: A comissão corretamente avaliou a candidata. Com efeito, foi pontuado apenas o 

tempo que excedeu a experiencia mínima exigida como requisito. De referir ainda, que a 

comissão não considerou o documento emitido pela Prefeitura de Arroio do Sal, por dizer 

respeito a outra pessoa que não a candidata. 

Assim, nega-se provimento ao recurso. 
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06) Número do Recurso: 18528. 

Candidato:  Daniela de Fátima Ceconi  

Número de Inscrição: 14665; 

Função: Técnico de Enfermagem 24h; 

Pleito: Diz a candidata que o edital do processo seletivo pede a experiência profissional 

para contagem de pontuação na função pleiteada, ou seja, só deve ser pontuado a 

experiência na SAMU. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: A candidata teve seu tempo de experiência corretamente avaliado, sendo 

considerado como experiência todo aquele tempo de serviços prestados tanto no SAMUI 

quanto em atendimentos de urgência e emergência, sendo assim avaliado todos os 

candidatos. Assim, nega-se provimento ao recurso. 

 

07) Número do Recurso: 18616. 

Candidato: Patrícia Oliveira dos Santos 

Número de Inscrição: 13205; 

Função: Técnico de Enfermagem motolância; 

DESCLASSIFICADA 

 

08) Número do Recurso: 18625. 

Candidato:  Dieniffer da Luz Mesquita 

Número de Inscrição: 15392; 

Função: Técnico de Enfermagem motolância; 

Pleito: A recorrente apresenta sua inconformidade com sua classificação,  e diz que a 

segunda colocada não teria apresentado tempo de experiência em unidade móvel 

conforme exige o edital. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: A candidata teve sua documentação corretamente avaliada, sendo considerado 

como experiência todo aquele tempo de serviços prestados tanto no SAMU quanto em 

atendimentos de urgência e emergência, sendo assim avaliado todos os candidatos. 

Assim, nega-se provimento ao recurso. 
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09) Número do Recurso: 18626. 

Candidato: Gerusa dos Santos Cardoso 

Número de Inscrição: 10595; 

Função: Enfermeiro 24H; 

Pleito: Diz a candidata que o edital do processo seletivo pede a experiência profissional 

para contagem de pontuação na função pleiteada, ou seja, só deve ser pontuado a 

experiência na SAMU. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: A candidata teve seu tempo de experiência corretamente avaliado, sendo 

considerado como experiência todo aquele tempo de serviços prestados tanto no SAMU 

quanto em atendimentos de urgência e emergência, sendo assim avaliado todos os 

candidatos. Assim, nega-se provimento ao recurso. 

 

10) Número do Recurso: 18627 

Candidato:  Junior Sérgio Trindade da Silva 

Número de Inscrição: 10956 

Função: Condutor de Veículo de Emergência. 

Pleito: Pede o candidato recorrente, a revisão dos seus cursos de 40h, dizendo que todos 

eles atendem os requisitos do edital. 

Resultado dos Recursos: IMPROVIDO. 

Motivo: Diversamente do alegado pelo recorrente, a maioria dos certificados 

apresentados não estão de acordo com o edital, tendo carga horaria inferior ao mínimo 

exigido ou não apresentando conteúdo programático. Assim, correta a avaliação da 

comissão, mantendo-se a nota do recorrente. 

Assim, nega-se provimento ao recurso. 

 

 Gabinete do Prefeito, em 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza, 


