Ivoti, 10 de fevereiro de 2017.

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARECER N° 02/2017
ASSUNTO: Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 7/2017

Trata-se de análise dos recursos protocolados sob os n° 2017/976, 2017/986,
2017/981, 2017/987, 2017/1007, 2017/1013 e 2017/1014, solicitando revisão na
pontuação no Processo Seletivo Simplificado, referente ao Edital n° 7/2017, para as
funções de Acompanhante Especializado, Psicopedagogo e Psicólogo.
O objeto do protocolo n° 2017/976, de 08/02/2017, feito por DIONÉIA
SANTOS DA CRUZ, inscrita para a função de Acompanhante Especializado, é a
interposição de recurso contestando “a não validação de tempo de trabalho como
professora de Educação Especial na APAE de Portão, conforme documentos anexos”.
Ocorre que, entre os documentos anexados ao recurso, foi incluída cópia da página 29
da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a qual não havia sido anexada à inscrição.
É neste documento que consta que a candidata foi “professora”, e não “pedagoga”,
como consta da página 06 da CTPS, originalmente anexada à inscrição. Entretanto,
considerando que o Edital prevê expressamente, em seu item 2.8, que “não serão
aceitas inscrições e/ou entrega de documentos fora do prazo estabelecido”, a Comissão
mantém a contagem do tempo de serviço originalmente verificada, uma vez que o
documento ora apresentado não integrava o processo de inscrição. Por este motivo, é
INDEFERIDO o recurso, mantendo-se a pontuação da candidata.
O objeto do protocolo nº 2017/986, de 08/02/2017, feito por ALEXSANDRA
RUTSATZ, inscrita para a função de Psicopedagogo, é a interposição de recurso
alegando que foi “entregue o documento contendo 54 meses de experiência, mas no
anexo do Edital somente foi colocado 39 meses”. Verificando a documentação anexa à
inscrição da candidata, a Comissão reconhece que houve falha na contagem de tempo
de experiência em atividades inerentes à função em órgão público, a qual, efetivamente,
soma 54 (cinquenta e quatro) meses, e não 39 (trinta e nove) meses, como pontuado
anteriormente. Por este motivo, é DEFERIDO o recurso, verificando-se para a candidata
a seguinte pontuação:

ALEXSANDRA RUTSATZ – D.N.: 18/09/1983
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO
EM ÓRGÃO PÚBLICO

54 x 1 = 54

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO

0 x 0,5 = 0

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS OU
SIMILARES, NA ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGIDA PARA A FUNÇÃO,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO
ACIMA DO EXIGIDO

5 x 2 = 10

TOTAL DE PONTOS

64,0

O objeto do protocolo nº 2017/981, de 08/02/2017, feito por ANA CABRAL,
inscrita para a função de Psicólogo, é a interposição de recurso alegando “pontuação
obtida não estar de acordo a pontuação a que faria jus conforme documentação
apresentada”, e que “gostaria de entender porque a documentação comprobatória não
foi computada como experiência”. Verificando os documentos anexos à inscrição da
candidata, a Comissão reconhece que ocorreu falha na contagem de tempo de
experiência em atividades inerentes à função em órgão público, a qual soma 45
(quarenta e cinco) meses, e não 7 (sete) meses, como pontuado anteriormente. Por este
motivo, é DEFERIDO o recurso, verificando-se para a candidata a seguinte pontuação:

ANA CABRAL – D.N.: 22/02/1980
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO
EM ÓRGÃO PÚBLICO

45 x 1 = 45

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO

0 x 0,5 = 0

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS OU
SIMILARES, NA ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGIDA PARA A FUNÇÃO,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO
ACIMA DO EXIGIDO

4x2=8

TOTAL DE PONTOS

53,0

O objeto do protocolo nº 2017/987, de 08/02/2017, feito por MARIA DO
CARMO DILLY, inscrita para a função de Psicólogo, é a interposição de recurso
comprovando “o exercício de atividades na área da saúde e da educação”, anexando
cerca de trinta documentos, que não haviam sido apresentados junto à inscrição. Tendo
em vista que o Edital prevê expressamente, em seu item 2.8, que “não serão aceitas
inscrições e/ou entrega de documentos fora do prazo estabelecido”, a Comissão não
leva em conta os novos documentos apresentados, os quais não integram o processo
de inscrição. Porém, verificando os documentos originalmente anexos à inscrição, a
Comissão admite que houve falha na contagem de tempo de experiência em atividades

inerentes à função, somando 60 (sessenta) meses. Por este motivo, é PARCIALMENTE
DEFERIDO o recurso, verificando-se para a candidata a seguinte pontuação:

MARIA DO CARMO DILLY – D.N.: 16/07/1960
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO
EM ÓRGÃO PÚBLICO

0x1=0

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO

60 x 0,5 = 30

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS OU
SIMILARES, NA ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGIDA PARA A FUNÇÃO,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO
ACIMA DO EXIGIDO

0x2=0

TOTAL DE PONTOS

30,0

O objeto do protocolo nº 2017/1007, de 09/02/2017, feito por GEORGIUS
CARDOSO ESSWEIN, inscrito para a função de Psicólogo, é a interposição de recurso
solicitando “que considerem na pontuação do edital o trabalho com cargo de psicólogo,
pelo empregador Associação Artecultura para Paz Isaura Maia (AAPPIM)”, bem como
“as atividades declaradas pelo Departamento de Recursos Humanos do Município de
Ivoti (...) através de estágio realizado”. Revendo a documentação do candidato, a
Comissão reconhece que houve falha na contagem de tempo de experiência em
atividades inerentes à função, a qual, de fato, soma 10 (dez) meses, não computados
anteriormente. Porém, no que se refere às atividades desempenhadas durante estágio
na área de psicologia, a Comissão registra que este período não pode ser incluído na
contagem, haja vista orientação da Unidade Central de Controle Interno – UCCI, no
sentido de que as atividades realizadas como Estágio não devam ser contabilizadas
como de exercício na função pública. Por estes motivos, é PARCIALMENTE DEFERIDO
o recurso, verificando-se para o candidato a seguinte pontuação:

GEORGIUS CARDOSO ESSWEIN – D.N.: 13/01/1993
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO
EM ÓRGÃO PÚBLICO

5x1=5

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO

10 x 0,5 = 5

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS OU
SIMILARES, NA ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGIDA PARA A FUNÇÃO,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO
ACIMA DO EXIGIDO

5 x 2 = 10

TOTAL DE PONTOS

20,0

O objeto do protocolo nº 2017/1013, de 09/02/2017, feito por JOSIAS
SANTOS FONTOURA, inscrito para a função de Psicólogo, é a interposição de recurso

alegando que “não teve validado 6 meses de experiência como psicólogo, (...) junto à
Prefeitura Municipal de Ivoti”. Revendo a documentação do candidato, a Comissão
reconhece a validade do documento que comprova tempo de experiência em atividades
inerentes à função em órgão público, o qual soma 6 (seis) meses, não considerados
anteriormente. Por este motivo, é DEFERIDO o recurso, verificando-se para o candidato
a seguinte pontuação:

JOSIAS SANTOS FONTOURA – D.N.: 20/09/1991
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO
EM ÓRGÃO PÚBLICO

6x1=6

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO

0 x 0,5 = 0

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS OU
SIMILARES, NA ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGIDA PARA A FUNÇÃO,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO
ACIMA DO EXIGIDO

5 x 2 = 10

TOTAL DE PONTOS

16,0

O objeto do protocolo nº 2017/1014, de 09/02/2017, feito por TAIS REGINA
FREIBERG FRANKEN MORAIS, inscrita para a função de Psicólogo, é a interposição
de recurso alegando que, “referente ao tempo de experiência inerente à função”, obteve
“qualificação de 5 meses”, embora tenha apresentado “documentação comprovando
tempo superior”. Verificando a documentação, a Comissão entende que a candidata está
equivocada, uma vez que o período que consta do documento apresentado (cópia da
CTPS, página 08) foi contabilizado integralmente, sendo 60 (sessenta) meses como
experiência em atividades inerentes à função em órgão público, e os 5 (cinco) meses
restantes como experiência em atividades inerentes à função – obtendo, assim, a
pontuação máxima possível, considerando que é “vedada a contagem cumulativa de
tempo de serviço”, conforme disposto no item 7.7 do Edital. Por este motivo, é
INDEFERIDO o recurso, mantendo-se a pontuação da candidata.
Sendo assim, são DEFERIDOS os recursos de nºs 2017/986, 2017/981 e
2017/1013; PARCIALMENTE DEFERIDOS os recursos de nºs 2017/987 e 2017/1007; e
INDEFERIDOS os recursos de nºs 2017/976 e 2017/1014.
Sem mais, esse é nosso entendimento e decisão.
Comissão do Processo Seletivo Simplificado:
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