
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL 
 

PROCESSO SELETIVO nº 003/2014    

  EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS DAS NOTAS 

  FERNANDO DA ROSA PAHIM, Prefeito Municipal  de SÃO VICENTE 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37 da 
Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, e a Comissão Organizadora 
do Processo Seletivo Simplificado, constituída pela Portaria nº 287/2014, torna 
público o RESULTADO DO RECURSO DAS NOTAS do Edital 03/2014  para 
o provimento dos cargos de: 
 
RECURSOS RECEBIDOS E DEFERIDOS 

SECRETÁRIO DE ESCOLA -  Mileide Righe Franco, nota foi alterada para 7,5, 
tendo em vista que faltou considerar o tempo de experiência da carteira de 
trabalho. 
ENFERMEIRA – Simone Leonardi, nota foi alterada para 7,0 , foi sanado a 
duvida quanto a um certificado.. 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Sirlene Regina Dal Osto, nota foi alterada 
para 5,5, devido ter sido sanado a dúvida quanto a um certificado. 
 
RECURSOS  INDEFERIDOS:  

SERVIÇOS GERAIS – Juliana Zuconi Bedim   - experiência apresentada não 
atende ao item 6.1.8 do Edital. 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO – Flaria Aparecida Dal Osto, experiência não 
atende ao item 6.1.8 do Edital e os cursos são da área de Magistério, não tem 
a ver com o cargo pretendido. 
SECRETÁRIO DE ESCOLA – Mariuza Keller da Silva, o período de 
experiência solicitado no recurso não atende ao item 6.1.8 do Edital. 
INSPETOR SANITÁRIO – Gustavo Della Pace da Silva, o certificado do 
seminário de educação, não tem a ver com o cargo pretendido, os demais 
foram avaliados. 
FISCAL DE OBRAS – Matilde Duarte Lichteneker  - experiência apresentada 
não atende o item 6.1.8 do Edital, e os cursos avaliados foram somente os que 
tem a ver com o cargo pretendido. 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Andreza Marinho Lopes  e Tatiana Giriboni – 
foram avaliados todos os certificados apresentados, sendo que vale somente 
um para cada carga horária.  
 
Do presente resultado não cabe mais recursos, sendo o resultado final com a 
classificação será publicado no dia 06/05/2014, momento que passará a fluir o 
prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

 
São Vicente do Sul, 05 de Maio de 2014 

Fernando da Rosa Pahim 
Prefeito Municipal  


