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COMISSÃO DE AVALIACÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE
EDfi^L 11t2022

ATA N. 18/2022.

- Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte ê dois no Centro
Administrativo Jovino Alzemiro Viêira rêuniram-se os membros da Comissão do
Processo Seletivo Simplificado devidamente nomêada. lnicialmente ao iniciar a
averiguação dos referidos recursos veriícou-se que houve apenas um recurso.
Cargo de fé.9.!i§9_e.O_EE!9.f8ê A candidata Bernardete Roldão encaminhou
juntamente com as razôes recursais três certificados de conclusáo de cursos,
todavia, a complementaÉo de documentos após a inscrição não é admitida pelo
entendimento da Comissão. Ainda. conforme item 3.2 do Edital do Processo Seletivo
Simplificado no 1112022 a submissão às regras editalicias faz parte do cêrtame,
constando explicitamente que todos os inscritos estavam cientes e aceitavam as
normas previstas, portando não há como admitir outra forma de entendimento por
esta comissão. Recurso lndeferido. Ato contÍnuo , como previsto no item 8.'1.4,
passou-se o recurso indeferido ao Prefeito Municipal para iulgamento. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reuniáo, da qual Íoi lavrada a presênte ata que
segue assinada pelos membros da comissão, devendo ser publicada no mural de
recados da Prefeitura Municipal e na página de internet do Municipio para
publicidade do ato.
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PROCESSO SELETIVO SIM IFICADO DE EDfiAL 1,112022

Julgamento do Recurso Protocolado ao Resultado Prêliminar.

ALEXANDRE MODEL EVALDT, PÍefeito Municipal de Dom Pedro de

Alcântara, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuiçóes, em sedê de

.iulgamento do Recurso referente ao Resultado Preliminar do Processo Seletivo

SimpliÍcado n" 0312022, RESOLVE HOMOLOGAR o parecer da Comissâo de

AvaliaÉo explicitado na Ata no 1812022, assim INDEFIRO o rêcurso protocolado por

Bernadete Roldáo.

Gabinete do Prêfeito Municipal de Dom Pedro de Alcântara em 21 de junho de
2021
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