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EDITAL Nº 659, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

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

termos do Edital No 597/2021, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES do Processo Seletivo Simplificado para diversas funções na Secretaria de 

Educação, de acordo com a lei municipal nº 5.192, de 19 de agosto de 2021.  

 

01) Número do Recurso: 31766; 

Candidato: Maria Luíza de Oliveira Raimundo; 

Número de Inscrição: 26460; 

Função: Professor Área I; 

Pleito: A candidata, em seu recurso, apresenta comprovante correto de quitação eleitoral.  

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

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

(3.9) não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo de 

inscrições. 

 

02)  Número do Recurso: 31764; 

Candidato: Rafael Dewes Bauer; 

Número de Inscrição: 23890; 

Função: Professor de Educação Especial 

Pleito: O candidato diz ter esquecido de anexar a certidão de quitação eleitoral, 

apresentando-a em seu recurso. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

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

(3.9) não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo de 

inscrições. 
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03) Número do Recurso: 31762; 

Candidato: Pauline Gross  

Número de Inscrição: 28903 

Função: Professor de Educação Especial 

Pleito: A candidata pede a revisão de sua inscrição, afirmando haver anexado todos os 

documentos necessários. Apresenta novamente os documentos, solicitando a 

observância da data de emissão da certidão de quitação eleitoral. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

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

(3.9) não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo de 

inscrições. Verificando novamente a inscrição da candidata, constatamos  que não foi 

anexada a certidão de quitação eleitoral e comprovante de formação na área específica, 

razão pela qual negamos provimento ao recurso. 

 

04) Número do Recurso: 31753; 

Candidato: Joana Cristina Mayer  

Número de Inscrição: 29519 

Função: Professor Área I 

Pleito: A candidata pede a revisão de sua inscrição, afirmando haver anexado o 

documento referente ao certificado de magistério. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: Conforme regras estabelecidas no edital de abertura das Inscrições, os 

documentos apresentados pelos candidatos devem ser legíveis, conforme item 3.6, sendo 

de responsabilidade do candidato o envio correto da documentação relativa a sua 

inscrição. De acordo com o item 3.9 não serão aceitas inscrições e/ou juntada de 

documentos fora do prazo de inscrições. Verificando novamente a inscrição da candidata, 

constatamos que o documento apresentado está ilegível, não sendo possível distinguir 

seus dados, razão pela qual negamos provimento ao recurso. 
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05) Número do Recurso: 31750 ; 

Candidato: Rejane Aparecida Rodrigues Brocca   

Número de Inscrição: 31279 

Função: Professor Área I 

Pleito: A candidata pede a revisão de sua inscrição, afirmando haver anexado todos os 

documentos necessários. Apresenta novamente os documentos, solicitando a 

observância da data de emissão da certidão de quitação eleitoral e que poderia ter 

ocorrido um erro de sistema. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: Não há que se falar em erro de sistema, porquanto a maioria absoluta de 

candidatos apresentou o documento em questão. Ainda, de acordo com os itens 3.5 e 3.9 

do edital, o candidato é responsável pelo envio correto de seus documentos e não 

poderão ser aceitos documentos enviados fora do prazo de inscrição. 

 

06) Número do Recurso: 31747; 

Candidato:   Taís Lúcia da Cruz da Silva 

Número de Inscrição: 23367 

Função: Professor Área I 

Pleito: A candidata reconhece não haver apresentado seu documento de identificação em 

frente e verso, apresentando, no ato do recurso, a frente do documento. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: De acordo com os itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio 

correto de seus documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do 

prazo de inscrição. 

 

07) Número do Recurso: 31745 ; 

Candidato:   Josiane Ferreira Ferraz 

Número de Inscrição: 23289 

Função: Professor Área I 



 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 

 

Pleito: A candidata apresenta, no ato do recurso, certidão de quitação eleitoral mais 

legível. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: De acordo com os itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio 

correto de seus documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do 

prazo de inscrição. 

 

08) Número do Recurso: 31743 ; 

Candidato: Mariângela Gonçalves Tessmann  

Número de Inscrição: 31597 

Função: Especialista em Educação – Supervisor Escolar 

Pleito: A candidata diz haver comprovado sua graduação em pedagogia e especialização 

em psicopedagogia. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: De acordo com o edital, a exigência para a função é específica em supervisão 

escolar, o que não foi comprovado pela candidata ora recorrente.  

 

09) Número do Recurso: 31739; 

Candidato:   Vera Eni da Silva De Bovi 

Número de Inscrição: 26006 

Função: Especialista em Educação – Supervisão Escolar 

Pleito: A candidata pede a correção do seu nome, que foi digitado errado. 

Resultado do Recurso: PROVIDO. 

Motivo:  Trata-se de mero erro formal, sendo sanado pela documentação acostada no ato 

de inscrição. 

 

10) Número do Recurso:  31736 e 31737; 

Candidato:   Ângela Cezimbra de Vargas  

Número de Inscrição: 31327, 31312 

Função: Monitor de Transporte Escolar e Professor Área II – Disciplina de História 
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Pleito: A candidata pede a revisão de sua inscrição, afirmando haver anexado todos os 

documentos necessários. Apresenta novamente os documentos, solicitando a 

observância da data de emissão da certidão de quitação eleitoral. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

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

(3.9) não serão aceitas inscrições e/ou juntada de documentos fora do prazo de 

inscrições. Verificando novamente a inscrição da candidata, constatamos  que não foi 

anexada a certidão de quitação eleitoral e comprovante de formação na área específica, 

razão pela qual negamos provimento ao recurso. 

 

 

11) Número do Recurso:  31734; 

Candidato:   Nathália da Rosa Lara   

Número de Inscrição: 22972 

Função:  Professor Área I 

Pleito: A candidata afirma haver apesentado no ato de inscrição, o certificado de 

conclusão de curso do ensino médio completo, na modalidade normal. 

Resultado do Recurso:  PROVIDO. 

Motivo: Conforme se verifica na documentação acostada no ato de inscrição, a candidata 

comprovou possuir ensino médio completo, na modalidade normal, razão pela qual vai 

provido o seu recurso. 

 

12) Número do Recurso:  31731; 

Candidato: Rosemary Matos Figueiredo Cardoso  

Número de Inscrição: 30899 

Função:  Monitor de Educação Especial 

Pleito: A candidata informa que está finalizando o curso de pedagogia e que, por esta 

razão, é óbvio possuir o ensino médio completo. 

Resultado do Recurso:  PROVIDO. 
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Motivo: Conforme se verifica na documentação acostada no ato de inscrição, a candidata 

comprovou possuir ensino médio completo, razão pela qual vai provido o seu recurso. 

 

13) Número do Recurso:  31729, 31727; 

Candidato: João Alexandre de Souza  

Número de Inscrição: 29300 

Função: Professor Área II – Disciplina de História 

Pleito: O candidato apresenta documento novo, alegando tratar-se da comprovação de 

segunda graduação em História. Ainda, que é licenciado em Filosofia, razão pela qual 

pode lecionar a disciplina de História. 

Resultado do Recurso:  IMPROVIDO. 

Motivo: Conforme se verifica na documentação acostada no ato de inscrição, o  candidato 

não comprovou possuir graduação ou especialização na área curso superior em 

licenciatura plena, específico para a disciplina respectiva ou formação superior em área 

correspondente e formação pedagógica, portanto, vai improvido o recurso.  

 

14) Número do Recurso:  31723,31712, 31709, 31708; 

Candidato: Mari Lucia Santos  

Número de Inscrição: 20279 

Função: Professor Área II – Disciplina de Português 

Pleito: A candidata apresenta, no ato do recurso, certidão de quitação eleitoral mais 

legível. 

Resultado do Recurso:  IMPROVIDO. 

Motivo: De acordo com os itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio 

correto de seus documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do 

prazo de inscrição. 

 

 

15) Número do Recurso:  31721; 

Candidato: Letícia Mota Perraro Magnus  
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Número de Inscrição: 25104 

Função: Monitor de Transporte Escolar 

Pleito: A candidata alega não haver conseguido anexar duas fotografias, contendo a 

frente e o verso do seu documento de identificação, o que faz neste momento, 

apresentando-o com seu recurso. 

Resultado do Recurso:  IMPROVIDO. 

Motivo:  De acordo com os itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio 

correto de seus documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do 

prazo de inscrição. 

 

16) Número do Recurso:   31707; 

Candidato: Bruna Zilda da Silva 

Número de Inscrição: 28820 

Função: Professor Área I 

Pleito: A candidata alega haver efetuado o envio de comprovação da quitação eleitoral e 

que este não carregou no ato da inscrição, fazendo, no ato do recurso o envio novamente.  

Resultado do Recurso:  IMPROVIDO. 

Motivo:  De acordo com os itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio 

correto de seus documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do 

prazo de inscrição. 

 

17) Número do Recurso:   31705, 31702; 

Candidato: Drieli Magnus Cardoso 

Número de Inscrição: 22598, 22593 

Função: Monitor de Educação Especial, Monitor de Transporte Escolar 

Pleito: A candidata alega haver efetuado o envio de comprovação da quitação eleitoral e 

que este não carregou no ato da inscrição, fazendo, no ato do recurso o envio novamente.  

Resultado do Recurso:  IMPROVIDO. 
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Motivo:  De acordo com os itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio 

correto de seus documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do 

prazo de inscrição. 

 

18) Número do Recurso:   31697; 

Candidato: Silvana Silveira Leal 

Número de Inscrição: 24710 

Função: Professor Área I 

Pleito: A candidata apresenta, com seu recurso, o histórico escolar e o atestado de 

matricula  no curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Resultado do recurso: IMPROVIDO 

Motivo: De acordo com os itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio 

correto de seus documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do 

prazo de inscrição. 

 

19) Número do Recurso: 31693 ; 

Candidato: Carina Machado Oliveira 

Número de Inscrição: 23966 

Função: Professor Área I 

Pleito: A candidata alega que os documentos apresentados comprovam que a mesma 

esta quite com a Justiça Eleitoral 

Resultado do recurso: IMPROVIDO 

Motivo: A candidata não apresentou o documento exigido em edital. De acordo com os 

itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio correto de seus 

documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do prazo de inscrição. 

 

20) Número do Recurso: 31690; 

Candidato: Marianna Ennes Guedes 

Número de Inscrição: 29579 

Função: Monitor de Educação Especial 
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Pleito: A candidata alega que protocolou a certidão de quitação eleitoral, juntamente com 

os demais documentos exigidos, não sabendo a razão pela qual o site não importou tal 

documento. Diz ainda que, conforme se verifica no documento que ora junta, a certidão foi 

emitida no dia da inscrição, comprovando assim o alegado. 

Resultado do recurso: IMPROVIDO 

Motivo: A candidata não apresentou o documento exigido em edital. De acordo com os 

itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio correto de seus 

documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do prazo de inscrição. 

 

21) Número do Recurso: 31687; 

Candidato: Sandra Rodrigues da Rosa Outeiral 

Número de Inscrição: 21254 

Função: Professor Área I 

Pleito: A candidata alega que protocolou a certidão de quitação eleitoral, juntamente com 

os demais documentos exigidos, não sabendo a razão pela qual o site não importou tal 

documento. Diz ainda que, conforme se verifica no documento que ora junta, a certidão foi 

emitida no dia da inscrição, comprovando assim o alegado. 

Resultado do recurso: IMPROVIDO 

Motivo: A candidata não apresentou o documento exigido em edital. De acordo com os 

itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio correto de seus 

documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do prazo de inscrição. 

 

22) Número do Recurso: 31683; 

Candidato: Maila Martins Danielce 

Número de Inscrição: 20386 

Função: Professor Área II – Disciplina Língua Portuguesa 

Pleito: A candidata apresenta novamente a carteira de identidade que, no momento da 

inscrição ficou ilegível. 

Resultado do recurso: IMPROVIDO 
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Motivo: A candidata apresentou o documento de identificação ilegível. De acordo com os 

itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio correto de seus 

documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do prazo de inscrição. 

 

23) Número do Recurso: 31680, 31674; 

Candidato: Débora Regina de Moraes Lopes 

Número de Inscrição: 20971 

Função: Professor Área I 

Pleito: A candidata informa que esqueceu de anexar o histórico no momento da inscrição. 

Resultado do recurso: IMPROVIDO 

Motivo:. De acordo com os itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio 

correto de seus documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do 

prazo de inscrição. 

 

24) Número do Recurso: 31666; 

Candidato: Mariana Lucas 

Número de Inscrição: 26601 

Função: Professor Área 2 – Disciplina de Matemática 

Pleito: A candidata informa que o seu documento de identificação estava ilegível, mas 

converteu para JPG, tornando-o legível, reenviando-o neste ato. 

Resultado do recurso: IMPROVIDO 

Motivo:. De acordo com os itens 3.5 e 3.9 do edital, o candidato é responsável pelo envio 

correto de seus documentos e não poderão ser aceitos documentos enviados fora do 

prazo de inscrição. 

 

25) Número do Recurso: 31663; 

Candidato: Marinêz de Freitas Ferreira 

Número de Inscrição: 22252 

Função: Professor  de Educação Especial 
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Pleito: A candidata alega que o único erro em sua inscrição foi a quitação eleitoral, mas 

que  cumpriu seus deveres como cidadã. Apresenta, com o seu recurso, certidão de 

quitação eleitoral válida. 

Resultado do recurso: IMPROVIDO 

Motivo:. No momento da inscrição, a candidata não apresentou documentação válida, 

razão pela qual não foi homologada. De acordo com os itens 3.5 e 3.9 do edital, o 

candidato é responsável pelo envio correto de seus documentos e não poderão ser 

aceitos documentos enviados fora do prazo de inscrição. 

 

 

 

 Gabinete do Prefeito de Torres, em 19 de outubro de 2021. 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza 


