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EDITAL Nº 255, DE 16 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 DAS ANÁLISES DE CURRÍCULOS 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: 74202

Candidato: Luniara Farias da Hora;

Número de Inscrição: 69541

Função: Professor de Educação Especial

Pleito:  A candidata  aduz  não  costar  na  soma  os  2,00  pontos  da  Pós-Graduação  em

Educação especial - Deficiência intelectual e solicita pontuação para o mesmo.

Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo: De acordo com o item b do quadro de requisitos do Edital de Abertura para o cargo

de Professor de Educação Especial, o requisito para o cargo pleiteado é apresentar no ato

de inscrição certificado de conclusão de curso superior de licenciatura plena em qualquer

área da educação e certificado de especialização em Educação Especial/Inclusiva (frente e

verso) ou graduação em licenciatura plena em Educação Especial/Inclusiva, com registro no

MEC, e de acordo com o item 3.3.2.8. do referido edital: “o mesmo curso será pontuado(a)

somente  uma  vez”,  portanto  o  certificado  em  questão  foi  utilizado  como  requisito  para

concorrer ao cargo e não poderá ser pontuado novamente. 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.

02) Número do Recurso: 74205

Candidato: Thamyris Rodrigues Porfirio;
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Número de Inscrição: 70791

Função: Professor Área 2 – Disciplina de Matemática

Pleito: A candidata solicita que seja revista a pontuação de títulos, alegando que sua pós-

graduação não foi pontuada, além de enviar parte da página de inscrição capturada. 

Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo: A  candidata  anexou  os  referidos  certificados  de  pós-graduação  em  Processo

Seletivo anterior, e portanto não será aceito para o Processo Seletivo em que a candidata

está  atualmente  concorrendo,  pois  somente  serão  aceitos  documentos  referentes  ao

Processo Seletivo vigente. De acordo com os itens 3.5, 3.6, e 3.8 do edital de abertura, 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, sendo

de responsabilidade do candidato o envio correto da documentação relativa à inscrição. 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. Também de acordo

com  o  item  3.11  do  edital  de  abertura:  “Não  serão  aceitas  inscrições  e/ou  juntada  de

documentos fora do prazo de inscrições.” 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.

03) Número do Recurso: 74208

Candidato: Teles Pereira de Melo;

Número de Inscrição: 70534

Função: Professor de Educação Especial

Pleito: O candidato solicita pontuação na pós-graduação em Educação Especial Inclusiva.

Resultado do Recurso: IMPROVIDO

Motivo: De acordo com o item b do quadro de requisitos do Edital de Abertura para o cargo

de Professor de Educação Especial, o requisito para o cargo pleiteado é apresentar no ato

de inscrição certificado de conclusão de curso superior de licenciatura plena em qualquer

área da educação e certificado de especialização em Educação Especial/Inclusiva (frente e

verso) ou graduação em licenciatura plena em Educação Especial/Inclusiva, com registro no

MEC, e de acordo com o item 3.3.2.8. do referido edital: “o mesmo curso será pontuado(a)

somente  uma  vez”,  portanto  o  certificado  em  questão  foi  utilizado  como  requisito  para

concorrer ao cargo e não poderá ser pontuado novamente. A Comissão está vinculada aos

termos  do  edital,  por  isto,  em  especial  razão  do  princípio  da  legalidade  ao  qual  está
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vinculado a Administração Pública, forte no art. 37, caput da CRFB/88, nega-se provimento

ao recurso apresentado.

04) Número do Recurso: 74211;

Candidato: Ana Paula da Silva Teixeira;

Número de Inscrição: 70698

Função: Monitor/visitador (Unidade Educativa)

Pleito: A candidata alega que seu tempo de serviço na CTPS constava em aberto e que em

contato com o RH da Prefeitura do Passo de Torres conseguiu o documento para comprovar

que já está desligada da mesma, o enviando em recurso.

Resultado do Recurso: IMPROVIDO.

Motivo:  De  acordo  com  os  itens  3.5,  3.6,  e  3.8  do  edital  de  abertura,  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,  sendo  de

responsabilidade do  candidato  o  envio  correto  da documentação  relativa  à  inscrição.  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. Também de acordo

com  o  item  3.11  do  edital  de  abertura:  “Não  serão  aceitas  inscrições  e/ou  juntada  de

documentos fora do prazo de inscrições.” 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.

Gabinete do Prefeito de Torres/RS, em 16 de março de 2023.

Fábio Amoretti
      Prefeito de Torres/RS em exercício


