
ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO  

RESULTADO PRELIMINAR EDITAL 003/2015 

Processo Administrativo nº 1.000.506/15 

 

  Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de 2015, às oito horas e trinta 

minutos, tendo por local a sala da Secretaria Municipal de Administração, no prédio da 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, reuniu-se a Comissão Especial constituída 

pelos senhores Eloy Zanatta, Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento, Daiane 

Peretto Piovesan, Chefe do Setor de Pessoal, Marcos Antonio Lazaroto, Assessor Jurídico e 

Karine Zanatta, Técnica de Controle Interno, para procederem ao julgamento dos recursos 

apresentados ao resultado Preliminar, de que trata o Edital nº 003/2015, de 09 de março do 

corrente ano. Primeiramente, a membra da comissão Daiane Peretto Piovesan, tendo em vista, 

citação de seu nome no recurso apresentado por Camila Cristina Balestrin, para não 

comprometer ao julgamento, dando total imparcialidade, sem intuito de perseguição ou 

qualquer favoritismo, solicita sua exclusão do julgamento destes recursos o que foi acatado 

pelos demais membros. Em seguida passaram os demais membros da comissão a analisar os 

recursos administrativos apresentados tempestivamente pelos candidatos concorrentes. (prazo 

final – 23 de março de 2015).  

 

Recurso nº 001 – Candidata: CAMILA CRISTINA BALESTRIN  

Dos fatos: A candidata Camila Cristina Balestrin requer análise de sua desclassificação, 

requerendo fossem aceitos os diplomas de cursos técnicos em secretariado e em 

administração, como comprovantes de conclusão do ensino médio, anexando outros 

comprovantes.  

 

Da tempestividade: verifica-se que o recurso preenche o requisito da tempestividade, pois 

apresentado no dia 23.03.2015.  

Da análise: A comissão não está obrigada a debater todas as questões postas nos recursos. 

Cristalino que o propósito do recurso é a classificação da candidata a qual não apresentou 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio descumprindo aos item II e III, do Edital, 

documentos que lhe incumbia apresentar ( a própria refere não ter apresentado). A comissão 

Seletiva não está obrigada a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as 

maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial no 

que tange a falta de apresentação do Certificado de Ensino Médio, documento que por força 

do edital cabia aos candidatos anexar. A apresentação de certificados de cursos técnicos, sem 

informação ou referência à Conclusão do Ensino Médio retira da alçada desta comissão o 

julgamento, a qual deve se orientar por critérios objetivos e não por suposições ou achismos. 

Os documentos apresentados quando da inscrição não dão uma certeza a esta comissão que a 

candidata tenha concluído o ensino médio. 

Ademais a comissão DECIDE não acatar a apresentação de outros documentos, pois deferir o 

recurso apresentado no sentido, fere o princípio da isonomia do processo seletivo, pois 

evidenciaria um tratamento desigual entre os candidatos.  

 



Da decisão: A comissão INDEFERE o recurso apresentado, pelas razões supra.  

 

Recurso nº 002 – Candidata: TUANE MATTANA GANZER ALBARELLO  

Dos fatos: A candidata Tuane Mattana Ganzer Albarello requer revisão de dois itens 

referentes ao julgamento da nota de cursos apresentados: 

A - Atestado 1ª olimpíada do administrador, 20 horas (desconsiderado por não ter ligação com 

área de atuação);  

B - Atestado XV semana acadêmica de administração, 20 horas (desconsiderado por não ter 

ligação com área de atuação). 
Da tempestividade: verifica-se que o recurso preenche o requisito da tempestividade, pois 

apresentado no dia 23.03.2015.  

Da análise: A comissão Seletiva não está obrigada a responder todas as alegações da parte, 

item por item e analisar a causa de todas as maneiras que esta requer. Por ambos os 

questionamentos apresentados possuírem correlação, serão analisados conjuntamente: 

Referia o Edital: “II - Documentos para Inscrição (original acompanhado de fotocópia): 

.... 6. Comprovantes de participação em Cursos, Seminários e equiparados ligados à área 

de atuação. Além dos comprovantes apresentados serem atestados, “documentos não 

referidos no edital”, os mesmos  não dispõe de elementos suficientes: Não apresenta conteúdo 

programático, como disciplinas cursadas, matérias ou temas discutidos: como Olimpíada, 

inclui jogos, (futsal, vôlei, caçador, etc), sua validade para esta seleção ficou prejudicada, pois 

não está ligado a área de atuação e de Trabalho ao cargo pretendido de “Agente 

Administrativo Auxiliar”. Cabia a parte que se inscreveu apresentar todos os esclarecimentos 

para comprovar suas assertivas e comprovar correlação do atestado com a área de atuação. 

Sem outros esclarecimentos, e tendo em vista o Termo “Olimpíada” se referir a jogos, e não 

ter sido apresentado conteúdo  programático, esta comissão não tem o condão de incluir no 

somatório de pontos a candidata. Com relação ao Item “B” “Atestado XV Semana Acadêmica 

de Administração”, novamente, refere a comissão que está adstrita ao Edital, o que pode valer 

para alguma entidade ou pessoa jurídica, talvez não faça frente ao presente edital. 

Constatamos no Edital, nas atribuições ao cargo de Agente Administrativo Auxiliar, 

atribuições e trabalhos diferentes aos relacionados no conteúdo programático do Atestado 

apresentado, sendo que em nenhum momento encontramos “técnicas de vendas, Marketing, e 

os demais temas relatados no conteúdo programático” referidas nas atribuições do cargo de 

Agente Administrativo Auxiliar. Como o Edital refere claramente “cursos, seminários e 

equiparados ligados a área de atuação, deixamos de considerar sua pontuação.    

 

Da decisão: A comissão INDEFERE o recurso apresentado, pelas razões supra. 

 

A comissão mantém as decisões anteriores, encaminhando o presente processo com todos os 

documentos, para análise e decisão final do Prefeito Municipal, dando os trabalhos por 

encerrados nesta data. 

 

 

 

     Eloy Zanatta                          Karine Zanatta                           Marcos Antonio Lazaroto 

Secretário Coord. Planej.       Técnica de Controle Interno                        Assessor Jurídico 


