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EDITAL Nº 210, DE 1º DE MARÇO DE 2023.

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

do Edital No 091/2023,  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),

Motorista, Professor Guia Interprete – Libras, Professor de Educação Básica – Língua Estrangeira

Moderna na Educação Básica  –  Inglês,  Professor  Área 2 – Disciplina  de Língua Portuguesa,

Professor  Área  2  –  Disciplina  de  Matemática,  Professor  Área  2  –  Disciplina  de  Geografia  e

Professor de Educação Especial, para a Secretaria Municipal de Educação.

01) Número do Recurso: 71995

Candidato: José Antônio Teixeira de Farias

Número de Inscrição: 71513

Função: Professor Área 2 – Disciplina de Matemática

Pleito: O candidato aduz que é Bacharel em Ciências Contábeis e possui formação pedagógica, e

diante da limitação do campo diploma inseriu os certificados de especialização em docência no

ensino superior e Formação Pedagógica no campo que contemplava outros cursos. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo: O candidato não apresentou o Certificado de conclusão de curso superior de licenciatura

plena, específico para as disciplinas respectivas ou formação superior em área correspondente e

formação  pedagógica,  os  quais  são  requisitos  para  o  cargo  pleiteado,  conforme  o  Edital  de

abertura, no item b do quadro de requisitos para o cargo. Também de acordo com o item 3.8 do

mesmo edital: “O candidato, ao preencher o Requerimento de Inscrição, declara estar ciente das

exigências e normas estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com as mesmas”. A Comissão

está vinculada aos termos do edital, por isto, em especial razão do princípio da legalidade ao qual

está vinculado a Administração Pública, forte no art. 37, caput da CRFB/88, nega-se provimento

ao recurso apresentado, uma vez que o candidato não anexou os documentos necessários no

momento da inscrição.

02) Número do Recurso: 71998

Candidato: Rosângela Pereira

Número de Inscrição: 69227

Função: Monitor/visitador (Unidade Educativa)
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Pleito: A candidata questiona o motivo de não foi homologada e alega que seu certificado foi

anexado, o enviando novamente em recurso.

Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo: A candidata não apresentou o certificado de conclusão de curso de ensino médio na

modalidade normal (Magistério), o qual é requisito para o cargo pleiteado, conforme o Edital de

abertura, no item a do quadro de requisitos para o cargo. Também de acordo com o item 3.8 do

mesmo edital: “O candidato, ao preencher o Requerimento de Inscrição, declara estar ciente das

exigências e normas estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com as mesmas”. A Comissão

está vinculada aos termos do edital, por isto, em especial razão do princípio da legalidade ao qual

está vinculado a Administração Pública, forte no art. 37, caput da CRFB/88, nega-se provimento

ao recurso apresentado, uma vez que a candidata não anexou os documentos necessários no

momento da inscrição.

03) Número do Recurso: 72003

Candidato: Ingrid Cardoso de Azevedo

Número de Inscrição: 71624

Função: Professor de Educação Especial

Pleito:  A  candidata  aduz  que  enviou  os  respectivos  certificados  de  cursos,  os  enviando

novamente em recurso.

Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo: A  candidata  não  apresentou  no  ato  de  inscrição  o  certificado  de  especialização  em

Educação  Especial/Inclusiva,  o  qual  é requisito  para o  cargo pleiteado,  conforme  o Edital  de

abertura,  no item b do quadro de requisitos para o cargo  do Edital  de abertura. Também de

acordo com o item 3.8 do mesmo edital: “O candidato, ao preencher o Requerimento de Inscrição,

declara estar ciente das exigências e normas estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com as

mesmas”.  A  Comissão  está  vinculada  aos  termos  do  edital,  por  isto,  em  especial  razão  do

princípio da legalidade ao qual está vinculado a Administração Pública, forte no art. 37, caput da

CRFB/88, nega-se provimento ao recurso apresentado, uma vez que a candidata não anexou os

documentos necessários no momento da inscrição. 

04) Número do Recurso: 72013

Candidato: Marinêz de Freitas Ferreira

Número de Inscrição: 69761

Função: Professor de Educação Especial

Pleito:  A  candidata  aduz  que  enviou  os  respectivos  certificados  de  cursos,  os  enviando

novamente em recurso. 
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Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo: A  candidata  não  apresentou  no  ato  de  inscrição  o  certificado  de  especialização  em

Educação  Especial/Inclusiva,  o  qual  é requisito  para o  cargo pleiteado,  conforme  o Edital  de

abertura,  no item b do quadro de requisitos para o cargo  do Edital  de abertura. Também de

acordo com o item 3.8 do mesmo edital: “O candidato, ao preencher o Requerimento de Inscrição,

declara estar ciente das exigências e normas estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com as

mesmas”.  A  Comissão  está  vinculada  aos  termos  do  edital,  por  isto,  em  especial  razão  do

princípio da legalidade ao qual está vinculado a Administração Pública, forte no art. 37, caput da

CRFB/88, nega-se provimento ao recurso apresentado, uma vez que a candidata não anexou os

documentos necessários no momento da inscrição.

05) Número do Recurso: 72056

Candidato: Aimee Ferrão Bastos

Número de Inscrição: 71705/71020/71164

Função: Professor de Educação Especial

Pleito: A candidata aduz que enviou os respectivos certificados para requisitos para o cargo, os

enviando novamente em recurso.

Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo: A  candidata  não  apresentou  no  ato  de  inscrição  o  certificado  de  especialização  em

Educação  Especial/Inclusiva,  o  qual  é requisito  para o  cargo pleiteado,  conforme  o Edital  de

abertura, no item b do quadro de requisitos para o cargo. Também de acordo com o item 3.8 do

mesmo edital: “O candidato, ao preencher o Requerimento de Inscrição, declara estar ciente das

exigências e normas estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com as mesmas”. A Comissão

está vinculada aos termos do edital, por isto, em especial razão do princípio da legalidade ao qual

está vinculado a Administração Pública, forte no art. 37, caput da CRFB/88, nega-se provimento

ao recurso apresentado, uma vez que a candidata não anexou os documentos necessários no

momento da inscrição.

06) Número do Recurso: 72027

Candidato: Fabrício Martins Teixeira

Número de Inscrição: 71705/71020/71164

Função: Professor Área 2 – Disciplina de Geografia

Pleito:  O  candidato  aduz  que  após  preencher  devidamente  os  campos  e  juntar  toda

documentação solicitada, ao finalizar, a certidão de quitação eleitoral não constava, alegando que

nas  inscrições  seguintes  o  mesmo fato  aconteceu  novamente,  alegando  que  houve  falha  no

sistema e pede deferimento.
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Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo: O candidato não apresentou documento imprescindível  no ato de inscrição,  conforme

Edital de abertura, item d do quadro de requisitos para o cargo e item 3.3.1.4. Também de acordo

com os  itens  3.5,  3.8  e  6.3  do  mesmo edital,  o  candidato  é  responsável  pelas  informações

prestadas no Requerimento de Inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou

de  não  preenchimento  de  qualquer  campo  daquele  documento,  inclusive  consequências

administrativas, civis e penais. A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado não

se responsabilizará pelo não recebimento do recurso por motivos de ordem técnica, problemas em

computadores,  falhas  de comunicação,  congestionamento  das linhas  de comunicação,  ou por

quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados via internet. O candidato, ao

preencher  o  Requerimento  de  Inscrição,  declara  estar  ciente  das  exigências  e  normas

estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com as mesmas.  A Comissão está vinculada aos

termos do edital, por isto, em especial razão do princípio da legalidade ao qual está vinculado a

Administração  Pública,  forte  no  art.  37,  caput da  CRFB/88,  nega-se  provimento  ao  recurso

apresentado, uma vez que o candidato não anexou os documentos necessários no momento da

inscrição.

07) Número do Recurso: 72047

Candidato: Jussane Deniz Dias Brehm

Número de Inscrição: 69316

Função: Professor de Educação Especial

Pleito: A candidata requer uma nova análise dos documentos enviados no momento da inscrição.

Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: A  candidata  não  apresentou  no  ato  de  inscrição  o  certificado  de  especialização  em

Educação  Especial/Inclusiva,  o  qual  é requisito  para o  cargo pleiteado,  conforme  o Edital  de

abertura, no item b do quadro de requisitos para o cargo. A Comissão está vinculada aos termos

do  edital,  por  isto,  em  especial  razão  do  princípio  da  legalidade  ao  qual  está  vinculado  a

Administração  Pública,  forte  no  art.  37,  caput da  CRFB/88,  nega-se  provimento  ao  recurso

apresentado, uma vez que a candidata não anexou os documentos necessários no momento da

inscrição.

08) Número do Recurso: 72055

Candidato: Kimberly Nicoli Pimentel Mazzucco

Número de Inscrição: 69427/69454

Função: Professor de Educação Especial/ Monitor/visitador (Unidade Educativa)

Pleito: A candidata não apresentou certidão de quitação eleitoral e a anexa no recurso.
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Resultado do Recurso: IMPROVIDO. 

Motivo: A candidata não apresentou documento imprescindível  no ato de inscrição,  conforme

Edital de abertura, item d do quadro de requisitos para o cargo e item 3.3.1.4. Também de acordo

com o item 6.2.3 do mesmo edital, no recurso, não caberá juntada de documentos que deveriam

ter sido anexados no ato da inscrição. A Comissão está vinculada aos termos do edital, por isto,

em especial razão do princípio da legalidade ao qual está vinculado a Administração Pública, forte

no  art.  37,  caput da  CRFB/88,  nega-se provimento  ao  recurso apresentado,  uma vez que  a

candidata não anexou os documentos necessários no momento da inscrição.

09) Número do Recurso: 72059

Candidato: Daniela Martins Kjillin

Número de Inscrição: 71009/70966

Função: Professor de Educação Especial/ Monitor/visitador (Unidade Educativa)

Pleito:  A candidata,  no ato de inscrição,  anexou o comprovante  de votação do 2°  turno das

eleições gerais de 2022, do dia 30 de outubro do referido ano e envia o comprovante de votação

novamente juntamente ao comprovante de quitação eleitoral.

Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo: A candidata não apresentou documento imprescindível  no ato de inscrição,  conforme

Edital de abertura, item d do quadro de requisitos para o cargo e item 3.3.1.4. Também de acordo

com o item 6.2.3 do mesmo edital, no recurso, não caberá juntada de documentos que deveriam

ter sido anexados no ato da inscrição. A Comissão está vinculada aos termos do edital, por isto,

em especial razão do princípio da legalidade ao qual está vinculado a Administração Pública, forte

no  art.  37,  caput da  CRFB/88,  nega-se provimento  ao  recurso apresentado,  uma vez que  a

candidata não anexou os documentos necessários no momento da inscrição.

10) Número do Recurso: 72067

Candidato: Alex Santos de Vargas

Número de Inscrição: 71396/71426

Função: Professor de Educação Básica – Língua Estrangeira Moderna na Educação Básica

– Inglês/ Professor Área 2 – Disciplina de Língua Portuguesa

Pleito: O candidato justifica o não envio do Certificado de Dispensa de Incorporação, por motivo

de conexão instável com a internet, e o anexa em recurso.

Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo: O candidato não apresentou documento imprescindível  no ato de inscrição,  conforme

Edital de abertura, item 3.3.1.3. Também de acordo com os itens 3.5, 3.8 e 6.3 do mesmo edital, o

candidato  é responsável  pelas  informações prestadas no Requerimento  de Inscrição,  arcando
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com as consequências de eventuais erros e/ou de não preenchimento de qualquer campo daquele

documento, inclusive consequências administrativas, civis e penais. A Comissão Organizadora de

Processo  Seletivo  Simplificado  não  se responsabilizará  pelo  não  recebimento  do recurso por

motivos  de  ordem  técnica,  problemas  em  computadores,  falhas  de  comunicação,

congestionamento das linhas de comunicação, ou por quaisquer outros fatores que impossibilitem

a transferência de dados via internet. O candidato, ao preencher o Requerimento de Inscrição,

declara estar ciente das exigências e normas estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com as

mesmas. Ademais, de acordo com o item 6.2.3 do mesmo edital, no recurso, não caberá juntada

de documentos que deveriam ter sido anexados no ato da inscrição. A Comissão está vinculada

aos termos do edital, por isto, em especial razão do princípio da legalidade ao qual está vinculado

a Administração Pública,  forte  no art.  37,  caput da  CRFB/88,  nega-se provimento ao recurso

apresentado, uma vez que o candidato não anexou os documentos necessários no momento da

inscrição.

Gabinete do Prefeito de Torres, em 1º de março de 2023.

Carlos Alberto Matos de Souza,
Prefeito de Torres/RS.


