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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL 

 

Rua Gal. João Antônio, 1305 – SÃO VICENTE DO SUL – RS 

Fone: (55) 3257-1313 - Fax: (55) 3257-2897 

RESULTADO RECURSO DAS NOTAS PRELIMINARES PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 01/2017 

 

         JOSÉ LUÍS COGO CARVALHO, Prefeito Municipal Interino, no uso de 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 

049/2017, torna público o resultado dos recursos interpostos quanto as NOTAS 

PRELIMINARES: 

 

 

OPERÁRIO: 

 

 Edilberto Brum Severo – Recurso Indeferido. Após revisar a documentação, 

confirmamos que o candidato já pontuou o tempo de experiência máximo (6 pontos). Não 

apresentou nenhum certificado de curso relacionado ao cargo ou de informática. Também 

não apresentou comprovação de curso superior.  Nota Mantida. 

 

Ismeiler Vidal Zoconi - Recurso Indeferido. Após revisar a documentação, confirmamos 

que o candidato já pontuou o tempo de experiência de 49 meses (4,9 pontos), conforme 

documentos comprobatórios. Não apresentou nenhum certificado de curso relacionado ao 

cargo ou de informática. Também não apresentou comprovação de curso superior.  Nota 

Mantida. 

 

Carlos Eduardo Braibante Flores - Recurso Indeferido. Após revisar a documentação, 

confirmamos que o candidato não apresentou comprovação de tempo de experiência 

profissional. Não apresentou certificado de curso de informática. Apresentou somente 

cursos de aperfeiçoamento na área, o que totalizou a pontuação máxima (1 ponto). 

Também não apresentou comprovação de curso superior. Quanto ao tempo de soldado o 

documento não especifica qual a função foi exercida pelo candidato.  Nota Mantida. 

 

Cassio Vieira da Silveira - Recurso Deferido. Após revisar a documentação, 

concluímos pontuou 36 meses no tempo de experiência (3,6 pontos) e mais 0,4 em 

curso de informática (40 horas), que não havíamos pontuado. Não apresentou 
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nenhum curso de aperfeiçoamento na área. Também não apresentou comprovação de 

curso superior.  Nota alterada para 4,0 pontos. 

 

Maicon Almeida da Silva – O referido candidato não entrou com recurso, no entanto a 

Comissão após reavaliar sua pontuação, conclui que cometeu um equívoco no total de 

tempo de experiência, ficando o candidato com 3,3 pontos (33 meses) e não como antes 

5,5 pontos. Totalizando com o Curso de Informática a Nota Final de 4,1 pontos. 

 

LAVADEIRA: 

Luís Volmir Vilanova - Recurso Deferido – Ao solicitar revisão dos candidatos que 

ficaram em 1º e 2º lugar, neste cargo, a Comissão conclui que: 

 Raquel de Oliveira – A qual havíamos pontuado no tempo de experiência, com 

pontuação máxima 96 pontos)  ao REVISAR, concluímos que a mesma não possui 

experiência no cargo pretendido, não possui cursos relacionados ao cargo. Tem somente 

0,4 pontos (40 horas) do Curso de Informática e Curso Superior Completo que tem o valor 

de (0,50). Ficando então com a Nota Final 0,9. 

  

Luís Volmir Vilanova - Após revisão do tempo de experiência no cargo pretendido, 

também teve redução de sua nota, visto que, em sua Carteira de Trabalho consta várias 

experiências como: peão, servente, auxiliar industrial, trabalhador rural, porteiro, motorista 

e trabalhador agropecuário. Onde a Comissão havia pontuado e agora após revisar, 

notou-se que tais experiências não são na área pretendida. Sendo validado apenas os 48 

meses na área pretendida (4,8 pontos) na área pretendida. Totalizando nota final de 4,8 

pontos. 

 

TÈCNICO EM ENFERMAGEM: 

Érica Benachio Costacurta – Recurso Deferido. Após a revisão do tempo de 

experiência na área pretendida, nota-se que a candidata realmente pontua nota máxima 

neste quesito (6 pontos), e não 4,1 pontos como a Comissão havia pontuado. Assim, a 

candidata fica com a nota final 8,0 pontos. Na experiência 6 pontos, Curso de 

Informática 1 ponto e Cursos relacionados a área 1 ponto. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 

Rode Pinto Araujo - Recurso Deferido. Após fazer a revisão da pontuação geral da 

candidata no tempo de experiência profissional, concluímos que a mesma possui tempo 

máximo (6 pontos) e não 3,6 como havíamos pontuado. Totalizando a nota final de 6,28 

pontos. 

 

PROCURADOR JURÍDICO: 

Tatiana Aparecida Vieira – Recurso Deferido. Após a revisão geral da pontuação da 

candidata, verificou-se que o tempo de experiência na área pretendida é de mais de 60 

meses, tendo, portanto a pontuação de 6 pontos, mais 1 ponto de Curso de 

Aperfeiçoamento na área  e 1 ponto no Curso de Pós Graduação. Totalizando uma nota 

final de 8,0 pontos. 

 

Bárbara Viana Moscato – Recurso Indeferido. Apresentou recurso, solicitando que a 

Comissão pontue sua titulação, porém a candidata NÃO apresentou no ato da Inscrição a 

cópia de seus títulos/Cursos, apresentando posteriormente junto com o recurso. Assim a 

Comissão justifica que conforme o Edital do Processo Seletivo, toda a documentação 

deve ser apresentada no ato da Inscrição. Nota Mantida. 

 

Katya Martins Prates - Recurso Indeferido. Apresentou recurso para que a Comissão 

valide seu curso de Pós Graduação, em direito público como tempo de serviço, assim 

como seu tempo de magistratura, porém conforme parecer da DPM (Delegações de 

Prefeituras Municipais), nº 7439/2017, Curso de Magistratura ou Pós- Graduações não 

valem como tempo de serviço, devendo contar pontos apenas no aspecto da 

formação/qualificação. Assim a candidata permanece com a nota de 6,6 pontos. Quanto 

aos documentos entregues junto ao recurso, posteriormente ao ato da inscrição, a 

comissão não pode validar, pois o Edital do Processo Seletivo é claro, toda a 

documentação deve ser apresentada no momento da Inscrição. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS: 

Márcio Jose dos Santos Soares – Recurso Indeferido. Em relação aos cursos na área, 

totalizou 0,47 (teve cursos que não foram validados, por terem mais de 5 anos), e na 

experiência profissional permanece com 2,0 pontos. Totalizando 2,47 pontos.  
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Ademir Guasso Anibale - A nota do candidato foi questionada, e ao revisar o candidato 

possui 3,3 pontos de experiência profissional e 0,64 pontos em cursos na área. 

Totalizando 3,94 pontos. 

 

 

IMPORTANTE: O DESEMPATE PARA OS CANDIDATOS QUE POSSUEM AS NOTAS 

IGUAIS, CONCORRENDO NO MESMO CARGO, SERÁ DIA 31/01/2017, ÀS 11h00min 

HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RUA GENERAL 

JOÃO ANTÔNIO, Nº 1305, TÉRREO. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO 

ANO DE 2017. 

 

 

JOSÉ LUÍS COGO CARVALHO 

Prefeito Municipal Interino 

 

 

    


