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PRO
OCESSO AD
DMINISTR
RATIVO Nº ____/2016
CAN
NDIDATO RECORRE
ENTE:Adailton Morais da Silva
OBJE
ETO: Proceesso Seletivo
o. Recurso. Edital Nº 001/2016
0
- PSS.ADM.R
Resultado Provisório
P
da Análise
A
Currricular
J
JULGAME
ENTO
COMISSÃ
ÃO DE ACO
OMPANHA
AMENTO E FISCALIZ
ZAÇÃO DE
E CONCUR
RSO
PÚBLIC
CO
A Co
omissão dee Avaliação
o ou de An
nálise de Cu
urrículos e/
/ou históricco escolar, nomeada
pelo Decreto Nº
N 273, de 07/04/20144, publicad
da na Ediçãão nº 311 d
do Diário Oficial
O
do
nicípio de Amargosa,
A
d 10/04/22015, avalia
de
a o Recurso
o interposto
o pelo cand
didato nos
Mun
segu
uintes termo
os.
D RELATÓ
ÓRIO
I – DO
dato RecorreenteAdailto
on Morais da Silva (Inscrição nºº 1565) pleiiteante da
O Candid
funçãão temporáária de Au
uxiliar de Vigilância
V
oturno(Cód
digo nº 25)) interpôs
Turno: No
recurrso aduzind
do que entrregou currículo e que,,por lapso, deixou de observar a exigência
destee critério no
n Edital e que por isso
i
envia com
c
o Reccurso provaa de declarração que
trabaalhou na áreea.
d Trabalh
ho emitida pela em
mpresa EJJJ SERVIÇ
ÇOS DE
Junta Deeclaração de
TRA
ANSPORTE
ES LTDA.
Solicita revisão da av
valiação quaanto ao seu resultado na
n Seleção.
É o relatórrio.
D MANIF
FESTAÇÃO
O
II – DA
O Candid
dato Recorrrente não foi
f habilitad
do no Proccesso Seletiivo Simplifficado em
razão
o de não haaver atendid
do ao item 7.3. do Edittal.Constou
u no Resultaado Prelimiinar que o
Cand
didato Reco
orrente não cumpriu co
om a exigên
ncia previstaa no item 7.2.b e 7.2.f. do
d Edital.
O item 7.2. letra b fixou que o Candidato
o deveria apresentar ““Currículo contendo
iden
ntificação do
d candidaato, experiêência proffissional, comprovanttes de escolaridade
prev
visto como requisito da
d função temporária,
t
, nos termo
os do que cconsta no Anexo
A
III
destee edital, accompanhad
das de cópiaa da docum
mentação comprobató
ória, que se
ervirão de
base para a Avaaliação Currricular e po
osterior classsificação”..
O item 7.2.
7
letra f estabeleceeu que dev
veria ser apresentado
a
o “Compro
ovante de
expeeriência proffissional naa área. Someente será acceita a comp
provação dee experiência na área
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de attuação atrav
vés de atestado ou declaração, fo
ornecido peela empresaa/instituição
o, na qual
ocorrreu a prestaação de serv
viço”.
O candidaato apresen
ntou Currícu
ulo Vitae qu
ue formalm
mente apreseentou as infformações
exigiidas pelo Modelo prrevisto no Anexo IIII do Editaal, mas deesacompanh
hados do
Com
mprovante de
d Experiênccia Profissio
onal, no Currículo referido.
O Candid
dato Recorreente apresen
ntou em An
nexo ao Cu
urrículo Vitaae a compro
ovação de
possu
uir escolaridade superrior a exigid
da, qual seja
a conclusão de ensino m
médio.
No Currícculo Vitae apresentado
a
o refere quee o Candid
dato Recorreente trabalh
hou como
confeerente, com
mo conferentte e como vendedor em
m quatro mo
omentos, a saber:
a) 08 messes– confereente - emprresa LojãoSa
anvador;
b) 1 ano e meio – vendedor – ED
DG Materia
al de Constrrução;
c) 1 ano – vendedorr – Casa São
o Luiz;
d) 1 ano – vendedorr – Rio Bran
nco Materiall de Constru
ução;
Em que pese
p
a inforrmação, o Candidato Recorrentee não apressentou Cóp
pia de sua
CTPS
S e nem Co
ontrato de Trabalho para
p
compro
ovação da informação
o. É que no
o item 7.2.
letra b e 7.2. letrra f foi exig
gido a apressentação da cópia da documentaç
d
ão comprob
batória da
expeeriência pro
ofissional, que
q
servirãão de base para a Av
valiação Cu
urricular e posterior
classsificação.
Além dissso, mesmo
o que tivessse apresen
ntado prov
va da expeeriência refferida no
Currrículo Vitae, a atividad
de não seriaa compatíveel com a experiência exigida para
a a função
temp
porária paraa a qual con
ncorreu, quaal seja de Au
uxiliar de Vigilância
V
T
Turno: Notu
urno.
A Declaraação de Traabalho da empresa
e
EJJJ SERVIÇO
OS DE TRA
ANSPORTE
ES LTDA
não é documentto hábil a co
omprovaçãão de experiiência profissional. É q
queembora refira que
o meesmo traballhou como vigilante pela
p
empressa, não info
orma o período que tra
abalhou e
nem está acomp
panhada de CTPS e/ou
u Contrato de
d Trabalho
o.
No item 10.5.
1
do Ediital, consta tabela
t
em que
q se lê qu
ue a será aceeita compro
ovação da
Expeeriência Pro
ofissional co
ompatível com
c
a descrrição da fun
nção tempo
orária escollhida pelo
cand
didato, estab
belecendo quais
q
docum
mentos serviirão à demo
onstração do requisito,, a saber:
I - Órgão
o público: declaração
d
original ex
xpedida pelo Poder F
Federal, Esttadual ou
Mun
nicipal, em papel
p
timbrrado, datad
do e assinad
do pelo Gestor ou Órgãão Competeente e/ou
contrrato de trab
balho devidaamente assiinado.
II - Pessoaa Física ou Pessoa Jurrídica: Cartteira de Traabalho por Tempo de Serviço –
CTPS
S e/ou conttrato de trab
balho devid
damente asssinado.
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Assim, o Candidato
C
deveria fazer prova dee que traballhou como vigilante mediante
m
a
apressentação dee sua CTPS ou mesmo de Contrato
os de Trabaalho e não o fez.
A Comisssão não pode levar em consid
deração as informaçõ
ões apresen
ntadas no
Currrículo Vitaee se este veeio desacom
mpanhado de prova de
d experiên
ncia na CTP
PS ou em
Conttrato de Traabalho. De igual modo
o, não podee a Comissãão em sede de Recurso
o aceitar a
inclu
usão de doccumento qu
ue deveria constar
c
no interior
i
do envelope
e
de documen
ntação que
podeeria ser apreesentado no
o período fix
xado no Ed
dital.
O acatam
mento da alegação
a
do
o candidato
o importa em violên
ncia ao prin
ncípio da
legallidade estritta ao qual exige
e
dos membros
m
da
a Comissão de Avaliaçção ou de Análise
A
de
Currrículos e/ou
u histórico
o escolar fiiel obediên
ncia ao quee consta no
o Edital. Depois,
D
as
alegaações do caandidato não
n
estão laastreadas em qualqueer prova qu
ue demonsttre que o
resulltado provissório estevee em desaco
ordo com oss critérios e pontuaçõess fixadas no
o Edital.
O Edital prevê
p
que:
7.3. Serão elim
minados autoomaticamentte os interesssados que não apresentarem os
requisitos previsstos no item
m anterior. A ausência de documen
ntos ou a presença de
n mesmos inviabilizarrá a análisee de mérito quanto ao pedido de
irreggularidade nos
cadaastramento pela
p
Comissãão de Avaliaação ou de Análise Currículos e/ou
u histórico
escollar.
O edital de
d abertura das inscrições nº 004/
/215, publiccado na Ediição nº 960 do Diário
Oficiial do Mun
nicípio é o instrumento
i
o que discip
plina as resspectivas reegras de regência do
proceesso seletiv
vo simplifiicado, devendo-se a Comissão assegurar a observâ
ância dos
princcípios da leg
galidade e da
d vinculaçção ao editall em seus ju
ulgamentos.
Não hav
vendo prev
visão exprressa no edital paara aceitaçção de in
nformação
desacompanhad
do das prov
vas exigidass não pode recepcionáá-lo a Comisssão, razão pela qual
consttou a letra N,
N que correespondeu ao
a não atend
dimento do requisito.
A Adminiistração Púb
blica não pode mudarr as regras do
d edital e incluir no arcabouço
a
de reegras do Ceertame prev
visões que do Edital originariam
o
mente não constou, sob
b pena de
macu
ulá-lo com vício
v
insanáável.
III – DA CONC
CLUSÃO
Ante ao exposto, a Comissão de
d Avaliaçã
ão ou de An
nálise Currículos e/ou Histórico
Escolar entendee não ser possível o deferimen
nto do pleiito formulaado pelo Candidato
C
Adaiilton Moraais da Silvaa (Inscrição
o nº 1565),, qual seja de revisar o seu resu
ultado no
Proceesso Seletiv
vo, por faltaa de previsão de dispossitivo editalício autorizzativo.
Registre--se. Publiqu
ue-se. Dê-see ciência ao Candidato.
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Amargossa, 21 de jan
neiro de 20116.

COMISS
SÃO DE AV
VALIAÇÃO
O OU DE ANÁLISE
A
D
DE
CUR
RRÍCULOS E/OU HIST
TÓRICO ESCOLAR
E
Decreto
o Nº 273, dee 07/04/20114
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OCESSO AD
DMINISTR
RATIVO Nº ____/2016
PRO
CAN
NDIDATO RECORRE
ENTE:Adevaan Sales San
ntos
OBJE
ETO:Processso Seletivo
o. Recurso. Edital
E
Nº 00
01/2016 - PS
SS.ADM.Reesultado Provisório daa
Anállise Curricu
ular
JULGAME
ENTO
COM
MISSÃO DE
D ACOMP
PANHAME
ENTO E FIS
SCALIZAÇÃO DE CO
ONCURSO PÚBLICO
omissão de Avaliação ou de Anállise de Currrículos e/ou
u histórico eescolar, nom
meada pelo
o
A Co
Decrreto Nº 273,, de 07/04/
/2014, publiicada na Ed
dição nº 3111 do Diário
o Oficial do
o Município
o
de Amargosa,
A
de 10/04/22015, avaliaa o Recursso interpostto pelo can
ndidato noss seguintess
term
mos.
D RELATÓ
ÓRIO
I – DO
dato RecorreenteAdevan
n Sales San
ntos(Inscriçção nº 19255)pleiteantee da função
o
O Candid
temp
porária de Motorista
M
– Função: Carro
C
Leve – Classe B(Código
B
nº 23) interp
pôs recurso
o
inforrmando qu
ue vem traabalhando como freeelancer/mo
otorista parrticular po
or falta dee
oporrtunidades para efetiv
var-se em alguma em
mpresa e que,
q
recenteemente, tra
abalhou naa
Prefeeitura Muniicipal de Am
margosa sem
m nenhuma
a ressalva.
Solicita revisão
r
da avaliação quanto ao
a seu ressultado na Seleção. Não juntaa
docu
umentos
É o relatórrio.
II – DA
D MANIF
FESTAÇÃO
O
O Candid
dato Recorreente não fo
oi habilitado
o no Processso Seletivo
o Simplificad
do vez quee
mesm
mo tendo apresentado
a
o os requissitos exigid
dos para acesso a fun
nção tempo
orária, não
o
apressentou a po
ontuação mínima
m
fixad
da pelo edittal no item 10.7,
1
qual sseja de no mínimo
m
5,000
(cincco) pontos.
O Candidato Recorreente apresen
ntou como resultado
r
final de 1,33..
Esse resu
ultado foi alcançado
a
p
porque
o Candidato
C
Recorrente como doccumentação
o
comp
probatória apresentou
a
como expeeriência pro
ofissional Declaração
D
eemitida pela
a Prefeituraa
Mun
nicipal de Amargosa
A
d que trab
de
balhou com
mo contratado no período de 15/
/04/2015 a
30/112/2015 (07 meses e 15 dias) na fun
nção de mo
otorista.
O Certificcado emitido pela Universidad
U
de Corporattiva de Diireção Defeensiva não
o
cond
duziu a quaalquer ponttuação vez que a carga
a horária in
nformada fo
oi de 02 (d
duas) horas,,
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quan
ndo a carga horária míínima exigid
da para pon
ntuação pello Edital do
o Processo Seletivo
S
eraa
de no
o mínimo 16 (dezesseiss) horas.
No item 10.5.
1
do Ediital, consta tabela em que se lê que
q a será aaceita comprovação daa
Expeeriência Pro
ofissional co
ompatível com
c
a desccrição da fu
unção temp
porária esco
olhida pelo
o
cand
didato, estab
belecendo quais
q
docum
mentos serviirão à demo
onstração do requisito,, a saber:
I - Órgão
o público:d
declaração original ex
xpedida peelo Poder Federal, Estadual ou
u
Mun
nicipal, em papel
p
timbrrado, datad
do e assinad
do pelo Geestor ou Órg
gão Compeetente e/ou
u
contrrato de trab
balho devidaamente assiinado.
II - Pessoa Física ou
u Pessoa Ju
urídica: Carteira de Trrabalho porr Tempo dee Serviço –
CTPS
S e/ou conttrato de trab
balho devid
damente asssinado.

Assim, o Candidato
C
Recorrente poderia fazer prova de
d que trab
balhou como
o motoristaa
partiicular autôn
nomo med
diante a aprresentação de sua CT
TPS ou mesmo de Co
ontratos dee
Trabalho e não o fez.
A Comissão não pod
de levar em consideraçção as informações aprresentadas em
e sede dee
Recu
urso. O acaatamento da
d alegação
o do Candiidato Recorrrente imp
porta em viiolência ao
o
princcípio da leg
galidade esttrita ao quaal exige doss membros da Comissãão de Avaliiação ou dee
Anállise de Currrículos e/ou
u histórico escolar fiel obediênciaa ao que con
nsta no Edittal. Depois,,
as aleegações do Candidato Recorrenteenão estão la
astreadas em
m qualquerr prova que demonstree
que o resultado
o provisório
o esteve em
m desacordo
o com os critérios
c
e p
pontuações fixadas no
o
Editaal.
O Edital prevê
p
que:
10.77. A pontuação máxim
ma obtida na
n Análise Curricular é de 10 (deez) pontos para
p
cada
a função tem
mporária e considerar--se-ão habilitados os ccandidatos com pontua
ação
igua
al ou superior a 5,0 (cin
nco) pontos,, desde que atendidas à
às exigência
as deste Ediital.
mente serão pontuadoss os títuloss, as
10.77.1. Na avaliação curriccular e dos títulos som
espeecializaçõess e experiên
ncias profisssionais qu
ue tiverem correlação com a áreea de
atua
ação.
nsiderados os títulos indicados,, desde qu
ue devidam
mente
10.8. Somente serão con
ujas pontuaçõões, unitáriaas e máximass, são as desccritas
relaccionados à função preetendida, cuj
confo
forme este ediital.
p
de títu
ulos é
10.9. A responsaabilidade pelaa escolha doss documentoos a serem avvaliados na prova
usiva do can
ndidato, não podendo os mesmos ser retirados, m
mesmo após a homologaçãão do
exclu
resulltado da seleçção.
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10.10. O candid
dato não habilitado na
n Análise Curricular será excluíído do Proccesso
Seletivo Simplif
ificado.
O edital de
d abertura das inscriçções nº 004/
/215, publiicado na Ed
dição nº 960
0 do Diário
o
Oficiial do Mun
nicípio é o instrumentto que disciiplina as reespectivas rregras de regência
r
do
o
proceesso seletiv
vo simplifficado, dev
vendo-se a Comissão
o assegurarr a observ
vância doss
princcípios da leg
galidade e da
d vinculaçção ao editall em seus ju
ulgamentos.
Não haven
ndo previsãão expressaa no edital para
p
aceitaçção de inforrmação ou documento
o
que não tenhaa constado
o da docum
mentação apresentad
da no prazzo fixado, não podee
recep
pciona-la a Comissão.
A Adminiistração Púb
blica não po
ode mudar as regras do edital e in
ncluir no arcabouço dee
regraas do Certtame previssões que do
d Edital originariam
o
ente não cconstou, so
ob pena dee
macu
ulá-lo com vício
v
insanáável.
III – DA CONC
CLUSÃO
Ante ao exposto, a Comissão de Avaliaçã
ão ou de Análise
A
Currrículos e/ou
u Histórico
o
Escolar entend
de não ser possível o deferimeento do pleito
p
form
mulado pelo
oCandidato
o
Reco
orrenteAdev
van Sales Santos
S
(Insccrição nº 19
925), qual seja
s
de revissar o seu reesultado no
o
Proceesso Seletiv
vo, por faltaa de previsão de dispossitivo editalício autorizzativo.
Registre--se. Publiqu
ue-se. Dê-see ciência aoC
Candidato Recorrente.
R
Amargossa, 21 de jan
neiro de 20116.

COMIS
SSÃO DE AVALIAÇÃ
A
ÃO OU DE ANÁLISE D
DE
CUR
RRÍCULOS
S E/OU HIS
STÓRICO ESCOLAR
E
Decreto Nº 273, dee 07/04/2014
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OCESSO AD
DMINISTR
RATIVO Nº ____/2016
PRO
CAN
NDIDATO RECORRE
ENTE:Nilton
n César Sou
uza
OBJE
ETO: Proceesso Seletivo
o. Recurso. Edital Nº 00
01/2016 - PSS.ADM.Re
P
esultado Provisório daa
Anállise Curricu
ular
JULGAME
ENTO
COM
MISSÃO DE
D ACOMP
PANHAME
ENTO E FIS
SCALIZAÇÃO DE CO
ONCURSO PÚBLICO
omissão de Avaliação ou de Anállise de Currrículos e/ou
u histórico eescolar, nom
meada pelo
o
A Co
Decrreto Nº 273,, de 07/04/
/2014, publiicada na Ed
dição nº 3111 do Diário
o Oficial do
o Município
o
de Amargosa,
A
de 10/04/22015, avaliaa o Recursso interpostto pelo can
ndidato noss seguintess
term
mos.
D RELATÓ
ÓRIO
I – DO
dato RecorreenteNilton César Sou
uza (Inscriçãão nº 1595)) pleiteantee da função
o
O Candid
temp
porária de Auxiliar
A
dee Vigilânciaa Turno: Noturno(Có
N
digo nº 25) solicitou informação
i
o
sobree a pendênccia de docum
mento do processo
p
seleetivo da Ad
dministração
É o relatórrio.
II – DA
D MANIF
FESTAÇÃO
O
O Candid
dato Recorreente não fo
oi habilitado
o no Processso Seletivo
o Simplificad
do vez quee
deixo
ou de apreesentar com
mprovação dos docum
mentos exig
gidos no iteem 7.2., in
ncidindo naa
hipótese do item
m 7.3.
O Candid
dato Recorreentefoi reprovado porrque deixou
u de apreseentar a doccumentação
o
que devia
d
acom
mpanhar seu
u Currículo Vitae, qual seja o comprovante de escolarida
ade exigido
o
para a função e a carteira nacional
n
de habilitação.
h
.
O requisitto de escolaaridade da função segundo o Ediital foi “Cerrtificado, devidamentee
regisstrado, de conclusão
c
de curso de
d ensino fundamenta
f
al (antigo 11.º grau)exp
pedido porr
instittuição de ensino,
e
recoonhecida peelo Ministérrio da Educação, bem
m como hab
bilitação naa
categgoria B”.

O Edital previu
p
aindaa que:

7.3. Serão elim
minados auutomaticameente os intteressados que não ap
presentarem
m os
requuisitos prevvistos no iteem anteriorr. A ausênccia de docuumentos ou
u a presençça de
irreggularidade nos mesmoos inviabiliizará a anáálise de méérito quanto
o ao pediddo de
cadaastramento pela Comisssão de Avvaliação ou de Análisee Currículoss e/ou históórico
escoolar.
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Assim, porque a documentaç
d
ção solicitada exigidaa no Editaal, o mesm
mo não foii
habillitado.
III – DA CONC
CLUSÃO
Sendo estas
e
inform
mações e não tendo
o apresentaado o Can
ndidato mo
otivos quee
alteraassem a avaaliação, man
ntém-se o reesultado.
Registre--se. Publiqu
ue-se. Dê-see ciência ao Candidato.
Amargossa, 21 de jan
neiro de 20116.

COMIS
SSÃO DE AVALIAÇÃ
A
ÃO OU DE ANÁLISE D
DE
CUR
RRÍCULOS
S E/OU HIS
STÓRICO ESCOLAR
E
Decreto Nº 273, dee 07/04/2014
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OCESSO AD
DMINISTR
RATIVO Nº ____/2016
PRO
CAN
NDIDATO RECORRE
ENTE:Carloss Henrique Almeida Rodrigues
R
OBJE
ETO: Proceesso Seletivo
o. Recurso. Edital Nº 00
01/2016 - PSS.ADM.Re
P
esultado Provisório daa
Anállise Curricu
ular
JULGAME
ENTO
COM
MISSÃO DE
D ACOMP
PANHAME
ENTO E FIS
SCALIZAÇÃO DE CO
ONCURSO PÚBLICO
omissão de Avaliação ou de Anállise de Currrículos e/ou
u histórico eescolar, nom
meada pelo
o
A Co
Decrreto Nº 273,, de 07/04/
/2014, publiicada na Ed
dição nº 3111 do Diário
o Oficial do
o Município
o
de Amargosa,
A
de 10/04/22015, avaliaa o Recursso interpostto pelo can
ndidato noss seguintess
term
mos.
D RELATÓ
ÓRIO
I – DO
dato RecorrrenteCarloss Henrique
e Almeida Rodriguess (Inscrição
o nº 1971))
O Candid
pleiteeante da fu
unção tempo
orária de Motorista
M
– Função:
F
Mo
otociclista – Classe A (Código nºº
24) in
nterpôs recu
urso aduzin
ndo que enttregou todo
os os docum
mentos soliccitados.
Não juntaa documento
os.
É o relatórrio.
II – DA
D MANIF
FESTAÇÃO
O
O Candid
dato Recorreente não foii habilitado no Processso Seletivo S
Simplificad
do em razão
o
de nãão haver ateendido ao ittem 7.3. do Edital.
O Candidato Recorrente aprresentou su
ua documentação em
m envelop
pe lacrado,,
obed
decendo a id
dentificação
o na forma do Anexo VIII,
V
cumprrindo a exig
gência do item 7.1. do
o
Editaal.
O envelop
pe entreguee pelo Cand
didato Reco
orrente continha docum
mentação que
q satisfezz
parciialmente as exigências do item 7.22.
Constou no
n Resultad
do Prelimin
nar que o Candidato Recorrentee não cump
priu com a
exigêência previssta no item 7.2.b do Ed
dital.
Ao contrrário do que
q
susten
nta o Can
ndidato Reecorrente n
não consto
ou de suaa
docu
umentação documentos
d
s exigidos no
n item 7.2.b
b do Edital,, verbis:

7.2. O enveelope deveráá conter os seguintes documentos:
d
:
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b) Currícuulo contenddo identificcação do candidato, experiênciia profissioonal,
comprovan
ntes de esccolaridade previsto
p
com
mo requisiito da funçção temporáária,
nos termoss do que coonsta no An
nexo III desste edital, aacompanhad
das de cópiia da
documentaação comproobatória, qu
ue servirão de base paara a Avalia
ação Curriccular
e posteriorr classificaçção;
O candidaato apresen
ntou Currícu
ulo Vitae que
q formalm
mente apressentou as in
nformaçõess
exigiidas pelo Modelo previsto
p
no
o Anexo IIII do Edittal, mas d
desacompan
nhados do
o
Com
mprovante de
d Escolarid
dade exigid
do para aceesso a funçãão temporáária. No seu
u Currículo
o
constta que possui Ensino Fundamen
ntal Incomp
pleto e com
mo prova d
de escolarid
dade juntou
u
Histó
órico Escolaar emitido pela
p
Escola Santa
S
Berna
ardete que certifica
c
quee o mesmo concluiu àss
quatrro primeiraas séries do
o 1º grau. Consta no do
ocumento que
q no ano de 2007, o Candidato
o
Reco
orrente matrriculou-se no
n EJA II, Estágio
E
5 (7ª e 8ª sériess), mas foi cconservado
o na mesmaa
sériee.
Entretanto
o, deixou o Candidato Recorrentee de apresen
ntar em Aneexo ao Currrículo Vitaee
a com
mprovação de possuir “certificad
do, devidam
mente regisstrado, de cconclusão de
d curso dee

ensin
no fundamental (antiggo 1.º grau) expedido por institu
uição de ensino, reconh
hecida peloo
Miniistério da Educação
E
”, ou seja, não
n
fez o Candidato
C
Recorrentee prova dee possuir a
conclusão das quatro
q
últim
mas séries do 1º Grau, razão
r
pela que
q o requiisito do item
m 7.2.b. não
o
foi attendido. Asssim, tendo o candidatto sido elim
minado pelo que prevê o item 7.3. do
d Edital, a
ponttuação obtid
da pelo cand
didato quall seja de 5,50
0 não pode ser consideerada.
O Edital prevê
p
que:
7.3. Serão elimin
nados autom
maticamente os interessaados que nãoo apresentarrem os requiisitos
previstos no item
m anterior. A ausência de documeentos ou a p
presença dee irregularid
dade
nos mesmos in
nviabilizará
á a análise de mérito quanto ao pedido de cadastram
mento
pela
a Comissão de Avaliaçção ou de An
nálise Curríículos e/ou histórico esscolar.
O edital de
d abertura das inscriçções nº 004/
/215, publiicado na Ed
dição nº 960
0 do Diário
o
Oficiial do Mun
nicípio é o instrumentto que disciiplina as reespectivas rregras de regência
r
do
o
proceesso seletiv
vo simplifficado, dev
vendo-se a Comissão
o assegurarr a observ
vância doss
princcípios da leg
galidade e da
d vinculaçção ao editall em seus ju
ulgamentos.
Somente pode
p
ser co
onsiderada a pontuação
o dos candiidatos que não foram eliminadoss
por falta
f
de documento exiigido.
A Adminiistração Púb
blica não po
ode mudar as regras do edital e in
ncluir no arcabouço dee
regraas do Certtame previssões que do
d Edital originariam
o
ente não cconstou, so
ob pena dee
macu
ulá-lo com vício
v
insanáável.
III – DA CONC
CLUSÃO
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Ante ao exposto, a Comissão de Avaliaçã
ão ou de Análise
A
Currrículos e/ou
u Histórico
o
Escolar entendee não ser po
ossível o deeferimento do pleito fo
ormulado p
pelo Candid
dato Carloss
Henrrique Almeeida Rodrig
gues (Inscrrição nº 197
71), qual seeja de revissar o seu reesultado no
o
Proceesso Seletiv
vo, por faltaa de previsão de dispossitivo editalício autorizzativo.
Registre--se. Publiqu
ue-se. Dê-see ciência ao Candidato.
Amaargosa, 21 de
d janeiro de
d 2016.

COMIS
SSÃO DE AVALIAÇÃ
A
ÃO OU DE ANÁLISE D
DE
CUR
RRÍCULOS
S E/OU HIS
STÓRICO ESCOLAR
E
Decreto Nº 273, dee 07/04/2014
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M
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OCESSO AD
DMINISTR
RATIVO Nº ____/2016
PRO
CAN
NDIDATO RECORRE
ENTE:Cristiaano da Silva Cardoso
OBJE
ETO: Proceesso Seletivo
o. Recurso. Edital Nº 00
01/2016 - PSS.ADM.Re
P
esultado Provisório daa
Anállise Curricu
ular
JULGAME
ENTO
COM
MISSÃO DE
D ACOMP
PANHAME
ENTO E FIS
SCALIZAÇÃO DE CO
ONCURSO PÚBLICO
omissão de Avaliação ou de Anállise de Currrículos e/ou
u histórico eescolar, nom
meada pelo
o
A Co
Decrreto Nº 273,, de 07/04/
/2014, publiicada na Ed
dição nº 3111 do Diário
o Oficial do
o Município
o
de Amargosa,
A
de 10/04/22015, avaliaa o Recursso interpostto pelo can
ndidato noss seguintess
term
mos.
D RELATÓ
ÓRIO
I – DO
dato RecorreenteCristian
no da Silva
a Cardoso (Inscrição n
nº 2123) plleiteante daa
O Candid
funçãão temporáária de Mottorista – Fu
unção: Carrro Leve – Classe
C
B (C
Código nº 23)
2 interpôss
recurrso aduzind
do que deiixou de aprresentar Deeclaração em
mitida pelo
o Sr. Nataliino José daa
Silvaa, empreend
dedor indiv
vidual, de qu
ue o Recorrrente trabalh
hou para o mesmo no período dee
2012 a setembro
o de 2014. In
nforma que o Sr. Natallino José da Silva encon
ntrava-se em
m viagem o
l impediu
u de apresen
ntar a docu
umentação.
que lhe
Solicita que
q
a Com
missão revisse a avalia
ação quanto
o ao seu rresultado na
n Seleção,,
consiiderando a Declaração
o subscrita pelo
p
Sr. Natalino José da
d Silva.
É o relatórrio.
II – DA
D MANIF
FESTAÇÃO
O
O Candid
dato Recorreente não fo
oi habilitado
o no Processso Seletivo
o Simplificad
do vez quee
mesm
mo tendo apresentado
a
o os requissitos exigid
dos para acesso a fun
nção tempo
orária, não
o
apressentou a po
ontuação mínima
m
fixad
da pelo edittal no item 10.7,
1
qual sseja de no mínimo
m
5,000
(cincco) pontos.
O Candidato Recorreente apresen
ntou como resultado
r
final de 2,30..
Esse resu
ultado foi alcançado
a
p
porque
o Candidato
C
Recorrente como doccumentação
o
comp
probatória apresentou
a
como expeeriência pro
ofissional Declaração
D
eemitida pela
a Prefeituraa
Mun
nicipal de Amargosa
A
de que traabalhou com
mo contrattado no peeríodo de 20/10/14
2
a
30/112/2014 e 022/01/2015 a 30/12/20115 (14 mesees e 10 dias) na função de motoristta.
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No item 10.5.
1
do Ediital, consta tabela em que se lê que
q a será aaceita comprovação daa
Expeeriência Pro
ofissional co
ompatível com
c
a desccrição da fu
unção temp
porária esco
olhida pelo
o
cand
didato, estab
belecendo quais
q
docum
mentos serviirão à demo
onstração do requisito,, a saber:
I - Órgão
o público: declaração original expedida
e
peelo Poder Federal, Estadual ou
u
Mun
nicipal, em papel
p
timbrrado, datad
do e assinad
do pelo Geestor ou Órg
gão Compeetente e/ou
u
contrrato de trab
balho devidaamente assiinado.
II - Pessoa Física ou
u Pessoa Ju
urídica: Carteira de Trrabalho porr Tempo dee Serviço –
CTPS
S e/ou conttrato de trab
balho devid
damente asssinado.

Assim, o Candidato
C
Recorrente poderia fazer prova de
d que trab
balhou como
o motoristaa
autôn
nomo mediiante a apreesentação de
d sua CTPS
S ou mesmo
o de Contraatos de Trab
balho e não
o
o fezz, não sendo
o necessáriaa a Declaração do Sr. Natalino
N
Joséé da Silva.
A Comissão não pode
p
levarr em consideração as
a informaçções ou documentos
d
s
apressentadas em
m sede de Recurso.
R
O acatameento da aleg
gação do Candidato
C
Recorrente
R
im
mporta em violência ao
a princípio
o
da leegalidade esstrita ao quaal exige doss membros da Comissãão de Avaliiação ou de Análise dee
Currrículos e/ou
u histórico escolar
e
fiel obediência
o
ao
a que conssta no Editaal.
Depois, ass alegações do Candidato Recorreente não esttão lastread
das em quallquer provaa
que demonstre
d
q o resulttado provissório esteve em desacordo com os critérios e pontuações
que
p
s
fixad
das no Editaal.
O Edital prevê
p
que:
10.77. A pontuação máxim
ma obtida na
n Análise Curricular é de 10 (deez) pontos para
p
cada
a função tem
mporária e considerar--se-ão habilitados os ccandidatos com pontua
ação
igua
al ou superior a 5,0 (cin
nco) pontos,, desde que atendidas à
às exigência
as deste Ediital.
mente serão pontuadoss os títuloss, as
10.77.1. Na avaliação curriccular e dos títulos som
espeecializaçõess e experiên
ncias profisssionais qu
ue tiverem correlação com a áreea de
atua
ação.
nsiderados os títulos indicados,, desde qu
ue devidam
mente
10.8. Somente serão con
ujas pontuaçõões, unitáriaas e máximass, são as desccritas
relaccionados à função preetendida, cuj
confo
forme este ediital.
p
de títu
ulos é
10.9. A responsaabilidade pelaa escolha doss documentoos a serem avvaliados na prova
usiva do can
ndidato, não podendo os mesmos ser retirados, m
mesmo após a homologaçãão do
exclu
resulltado da seleçção.
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10.10. O candid
dato não habilitado na
n Análise Curricular será excluíído do Proccesso
Seletivo Simplif
ificado.
O edital de
d abertura das inscriçções nº 004/
/215, publiicado na Ed
dição nº 960
0 do Diário
o
Oficiial do Mun
nicípio é o instrumentto que disciiplina as reespectivas rregras de regência
r
do
o
proceesso seletiv
vo simplifficado, dev
vendo-se a Comissão
o assegurarr a observ
vância doss
princcípios da leg
galidade e da
d vinculaçção ao editall em seus ju
ulgamentos.
Não haven
ndo previsãão expressaa no edital para
p
aceitaçção de inforrmação ou documento
o
que não tenhaa constado
o da docum
mentação apresentad
da no prazzo fixado, não podee
recep
pciona-la a Comissão.
A Adminiistração Púb
blica não po
ode mudar as regras do edital e in
ncluir no arcabouço dee
regraas do Certtame previssões que do
d Edital originariam
o
ente não cconstou, so
ob pena dee
macu
ulá-lo com vício
v
insanáável.
III – DA CONC
CLUSÃO
Ante ao exposto, a Comissão de Avaliaçã
ão ou de Análise
A
Currrículos e/ou
u Histórico
o
Escolar entende não ser possível o deferimento do pleeito formu
ulado pelo Candidato
o
Cristtiano da Siilva Cardo
oso (Inscrição nº 2032
2), qual sejaa de revisaar o seu reesultado no
o
Proceesso Seletiv
vo, por faltaa de previsão de dispossitivo editalício autorizzativo.
Registre--se. Publiqu
ue-se. Dê-see ciência ao Candidato.
Amargossa, 21 de jan
neiro de 20116.

COMIS
SSÃO DE AVALIAÇÃ
A
ÃO OU DE ANÁLISE D
DE
CUR
RRÍCULOS
S E/OU HIS
STÓRICO ESCOLAR
E
Decreto Nº 273, dee 07/04/2014
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