Ata 005/2016 – Edital nº 153/2016.
Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas na Sala do
Departamento de Compras, do Centro Administrativo Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de
Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se os membros da comissão de execução de

Processo Seletivo Simplificado para análise do recurso interposto pela candidata Fabíola
Tortelli, inscrição nº 01, protocolo nº 1343/2016, objetivando que se revise a classificação
preliminar divulgada pelo Edital nº 181/2016. Na análise, a comissão amparada na Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal entende e sugere à Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos que se proceda com a anulação do Processo Seletivo Simplificado devido à
ocorrência de erros na fase de formulação do edital, além disso, torna-se confusa a avaliação
segundo os critérios adotados e afixados no edital de inscrição. Segue abaixo os itens
identificados com falhas: 1ª Incoerência: linha 3 página 01 do edital nº 153/2016“...desempenhar funções na Secretaria Municipal de Saúde”, o correto a ser informado é que a
função a ser desempenhada será na Secretaria Municipal de Educação. 2ª Incoerência: Item 6.6
página 04 do edital nº 153/2016 - “...a classificação dos candidatos será efetuada através de
pontuação de títulos...”, no que diz respeito a este critério, a Comissão entende que a pontuação
unitária está em desacordo com o grau de instrução informado, isto é, conforme o grau de
formação consequentemente a pontuação para determinado nível deveria ser diferenciada. 3ª
Incoerência: Item 6.6 página 04 do edital nº 153/2016 – no quadro onde consta os cursos
especializados na área de atuação, ambas as linhas possuem o mesmo sentido, gerando certa
confusão. Aguarda-de a posição da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
ratificada pelo Poder Executivo. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que

será assinada por mim e pelos demais membros e cientificado o Chefe do Poder Executivo
para divulgação do resulta do recurso.

