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ANÁLISE DE RECURSO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº: 12/2022 

INTERESSADO: BIANCA KOPPE DOS SANTOS 

PROTOCOLO DO REQUERENTE: 005072/2022 

ASSUNTO: RECURSO PROCESSO SELETIVO 

 
O presente trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela requerente BIANCA 

KOPPE DOS SANTOS, inscrição n.º 25, que insurge-se contra a sua classificação para a função pública 

de ESCRITURÁRIO, junto ao Processo Seletivo Simplificado n.º 12/2022, manejado para 

CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM REGIME DE CARÁTER TEMPORÁRIO, E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA, OBJETIVANDO O PREENCHIMENTO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE CONTÍNUO, COZINHEIRO E 

ESCRITURÁRIO, objetivando a revisão da sua pontuação de tempo de serviço e titulação. 

 

Em relação à distribuição de pontos de tempo de serviço o item 7.3 “letra A” do Edital n.º 01 

estabelece que seria considerado o Tempo de Serviço somente na área correlativa/afim, sendo 

contabilizados 01 ponto por mês completo de trabalho, com pontuação máxima de 60 pontos. 

 

O Item 7.6 estabelece que O tempo de serviço prestado a empresa privada será comprovado 

através de CÓPIA SIMPLES da carteira de trabalho física (obrigatoriamente deverá apresentar página 

da foto, página da qualificação civil e páginas com os contratos de trabalho) ou da Carteira de 

Trabalho Digital expedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência. No caso de contrato de trabalho 

em vigor (carteira sem data de saída), o candidato deverá também anexar declaração do 

empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da 

declaração, atestando o término ou continuidade do contrato; 

 

Após revisão dos documentos de tempo de serviço apresentados pela candidata, verificou-se 

que a candidata apresentou cópia simples de um contrato de trabalho na CTPS física, no cargo de 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, na empresa MARPEDRA MÁRMORE E GRANITO FRADE E FREIRA LTDA, com 

admissão em 08/05/2018, mas sem data de saída, o que impossibilitou a verificação do tempo de 

serviço e posterior contagem dos pontos pela comissão. Para atendimento do edital, a candidata 

deveria ter apresentado também a declaração do empregador, em papel timbrado, com carimbo, 
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data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, atestando o término ou continuidade 

do contrato; 

 

Sobre a distribuição de pontos de titulação para a função pública de ESCRITURÁRIO, o item 

7.3. “letra B” do Edital n.º 01 de 05 de Agosto de 2022, estabelece que seriam considerados títulos 

na área de atuação, sendo contabilizados 10 pontos por título, para certificados ou declarações com 

carga horária igual ou superior a 100 (cem) horas, realizados nos últimos 05 anos, com pontuação 

máxima de 20 pontos; 05 pontos por título, para certificados ou declarações com carga horária entre 

40 (quarenta) e 99 (noventa e nove) horas, realizados nos últimos 05 anos, com pontuação máxima 

de 15 pontos; 2,5 pontos por título, para certificados ou declarações com carga horária igual ou 

inferior a 39 (trinta e nove) horas, realizados nos últimos 05 anos, com pontuação máxima de 05 

pontos e 20 pontos para apresentação do diploma ou histórico escolar ou certidão de conclusão de 

Curso Superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Direito, com pontuação máxima 

de 20 pontos. 

 

Já o item 7.17 determina que: “Em caso de apresentação de certificados de cursos realizados 

concomitantemente, serão analisadas as datas em que os mesmos foram realizados e, havendo 

identidade de período de tempo igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), será considerado 

apenas o certificado de maior carga horária. Em caso de cargas horárias idênticas, será considerado 

apenas um dos certificados, dando-se preferência ao mais recente;” 

 

Após análise dos documentos apresentados pela candidata, foram considerados válidos para 

pontuação 04 títulos, totalizando 32,5 pontos. Em sede de recurso, a candidata solicita a revisão dos 

pontos referentes aos títulos apresentados. 

 

Os títulos considerados válidos para pontuação foram os seguintes: 

 

1. Diploma de conclusão do curso Bacharel em Administração, contabilizando 20 pontos; 

 
2. Certificado do curso Auxiliar Financeiro, concluído em 20/07/2022, com carga horária de 56 

horas, contabilizando 5 pontos; 
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3. Certificado do curso Auxiliar de Recursos Humanos, concluído em 25/07/2022, com carga 

horária de 40 horas, contabilizando 5 pontos; 

 
4. Certificado de participação na Palestra: Definições em Administração, realizado no dia 

10/08/2022, com carga horária de 02 horas, contabilizando 2,5 pontos; 

 

Os títulos não considerados para pontuação foram os seguintes: 

 

1. Certificado de participação na Palestra: Caminhos para o sucesso financeiro, realizado no dia 

10/08/2022, com carga horária de 02 horas. Motivo: título realizado em regime de 

concomitância; 

 

2. Certificado do curso Informática Avançada, concluído em 10/08/2022, com carga horária de 

120 horas. Motivo: Os cursos na área de informática não foram pontuados neste Processo 

Seletivo Simplificado.  

 

Insta salientar que o item 4.3 do Edital nº 01 estabelece que o requisito específico da função 

pública de ESCRITURÁRIO é: Ensino Médio completo + Curso na Área de Informática com no mínimo 

120 horas realizado nos últimos 5 anos. 

 

O curso na área de informática com no mínimo 120 horas e realizado nos últimos cinco anos 

é um requisito específico do cargo e o item 7.20 determina que: “Os documentos comprovadores 

dos requisitos mínimos exigidos para cada função pública não pontuam, sendo que o candidato terá 

sua inscrição indeferida caso não os apresente”; 

 
Após revisão dos títulos apresentados, a comissão mantém a pontuação da candidata 

conforme publicado no RESULTADO PRELIMINAR, através do Edital n.º 02 de 22 de Agosto de 2022. 

Nestes termos, recebemos o recurso, para em seu mérito, indeferi-lo. 

 

Rio Novo do Sul/ES, 29 de Agosto de 2022. 
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FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA 
Presidente da Comissão 

 
 
 

DIRCE MARIA DEBARBA VOLPATO                                 CLAUDIANE LOUZADA WETLER 
Membro da Comissão                                                       Membro da Comissão 
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ANÁLISE DE RECURSO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº: 12/2022 

INTERESSADO: GABRIELA RIGÃO DOS SANTOS 

PROTOCOLO DO REQUERENTE: 005073/2022 

ASSUNTO: RECURSO PROCESSO SELETIVO 

 
O presente trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela requerente 

GABRIELA RIGÃO DOS SANTOS, inscrição n.º 21, que insurge-se contra a sua classificação para a 

função pública de ESCRITURÁRIO, junto ao Processo Seletivo Simplificado n.º 12/2022, manejado 

para CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM REGIME DE CARÁTER TEMPORÁRIO, E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA, OBJETIVANDO O PREENCHIMENTO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE CONTÍNUO, 

COZINHEIRO E ESCRITURÁRIO, objetivando a revisão da sua pontuação de titulação. 

 

Sobre a distribuição de pontos de titulação para a função pública de ESCRITURÁRIO, o item 

7.3. “letra B” do Edital n.º 01 de 05 de Agosto de 2022, estabelece que seriam considerados títulos 

na área de atuação, sendo contabilizados 10 pontos por título, para certificados ou declarações com 

carga horária igual ou superior a 100 (cem) horas, realizados nos últimos 05 anos, com pontuação 

máxima de 20 pontos; 05 pontos por título, para certificados ou declarações com carga horária entre 

40 (quarenta) e 99 (noventa e nove) horas, realizados nos últimos 05 anos, com pontuação máxima 

de 15 pontos; 2,5 pontos por título, para certificados ou declarações com carga horária igual ou 

inferior a 39 (trinta e nove) horas, realizados nos últimos 05 anos, com pontuação máxima de 05 

pontos e 20 pontos para apresentação do diploma ou histórico escolar ou certidão de conclusão de 

Curso Superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Direito, com pontuação máxima 

de 20 pontos. 

 

Após análise dos documentos apresentados pela candidata, foram considerados válidos para 

pontuação 04 títulos, totalizando 25 pontos. Em sede de recurso, a candidata solicita a revisão dos 

pontos referentes aos títulos apresentados. 

 

Os títulos considerados válidos para pontuação foram os seguintes: 
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1. Certificado do curso Elaboração de Projetos On-line, realizado no período de 10/09/2021 a 

22/10/2021, com carga horária de 120 horas, contabilizando 10 pontos; 

 

2. Certificado do curso Assistente de Contabilidade, realizado no período de 09/03/2022 a 

20/05/2022, com carga horária de 120 horas, contabilizando 10 pontos; 

 

3. Certificado do curso Redação Oficial – EAD, realizado no período de 27/06/2019 a 

15/07/2019, com carga horária de 20 horas, contabilizando 2,5 pontos; 

 

4. Certificado do curso Direito Administrativo – EAD, realizado no período de 25/07/2019 a 

13/08/2019, com carga horária de 20 horas, contabilizando 2,5 pontos; 

 

Os títulos não considerados para pontuação foram os seguintes: 

 

1. Certificado do curso Recepcionista, realizado no período de 06/07/2021 a 10/09/2021, com 

carga horária de 120 horas. Motivo: a candidata obteve a pontuação máxima de títulos para 

esse item, sendo o certificado excedente; 

 

2. Certificado do curso Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas, realizado no 

período de 08/06/2021 a 06/08/2021, com carga horária de 120 horas. Motivo: a candidata 

obteve a pontuação máxima de títulos para esse item (7.3, letra B-1), sendo o certificado 

excedente; 

 

3. Certificado do curso Ética e Serviço Público – EAD, realizado no período de 18/03/2020 a 

07/04/2020, com carga horária de 20 horas. Motivo: a candidata obteve a pontuação 

máxima de títulos para esse item (7.3, letra B-3), sendo o certificado excedente; 

 

4. Certificado do curso Gestão Orientada para Resultados – EAD, realizado no período de 

25/03/2020 a 15/04/2020, com carga horária de 20 horas. Motivo: a candidata obteve a 

pontuação máxima de títulos para esse item (7.3, letra B-3), sendo o certificado excedente; 

 

5. Certificado do curso Auxiliar Administrativo, realizado no período de 29/05/2019 a 

28/07/2019, com carga horária de 120 horas. Motivo: a candidata obteve a pontuação 

máxima de títulos para esse item (7.3, letra B-1), sendo o certificado excedente; 
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6. Certificado do curso Assistente de Tecnologia da Informação, realizado no período de 

09/03/2022 a 20/05/2022, com carga horária de 120 horas. Motivo: Os cursos na área de 

informática não foram pontuados neste Processo Seletivo Simplificado.   

 

Insta salientar que o item 4.3 do Edital nº 01 estabelece que o requisito específico da função 

pública de ESCRITURÁRIO é: Ensino Médio completo + Curso na Área de Informática com no mínimo 

120 horas realizado nos últimos 5 anos. 

 

O curso na área de informática com no mínimo 120 horas e realizado nos últimos cinco anos 

é um requisito específico do cargo e o item 7.20 determina que: “Os documentos comprovadores 

dos requisitos mínimos exigidos para cada função pública não pontuam, sendo que o candidato terá 

sua inscrição indeferida caso não os apresente”; 

 

Após revisão dos títulos apresentados, a comissão decidiu considerar válido para pontuação 

o curso Qualificação e Registro de Dados Escolares no Sistema de Gestão Escolar – Ed. ASE 2020, 

realizado no período de 25/11/2020 a 29/01/2021, com carga horária de 40 horas, contabilizando 

mais 05 pontos em favor da candidata, totalizando 30 pontos de titulação. 

 

Nestes termos, recebemos o recurso, para em seu mérito, deferi-lo parcialmente, alterando-

se, apenas, a pontuação de titulação com relação ao curso acima delineado. 

 

Rio Novo do Sul/ES, 29 de Agosto de 2022. 

 
 
 

FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 

DIRCE MARIA DEBARBA VOLPATO                                 CLAUDIANE LOUZADA WETLER 
Membro da Comissão                                                       Membro da Comissão 
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ANÁLISE DE RECURSO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº: 12/2022 

INTERESSADO: MÍRIAM DE MACEDO BORTOLOTE 

PROTOCOLO DO REQUERENTE: 005080/2022 

ASSUNTO: RECURSO PROCESSO SELETIVO 

 
O presente trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela requerente MÍRIAM 

DE MACEDO BORTOLOTE, inscrição n.º 22, que insurge-se contra a sua classificação para a função 

pública de ESCRITURÁRIO, junto ao Processo Seletivo Simplificado n.º 12/2022, manejado para 

CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM REGIME DE CARÁTER TEMPORÁRIO, E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA, OBJETIVANDO O PREENCHIMENTO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE CONTÍNUO, COZINHEIRO E 

ESCRITURÁRIO, objetivando a revisão da sua pontuação de titulação. 

 

Sobre a distribuição de pontos de titulação para a função pública de ESCRITURÁRIO, o item 

7.3. “letra B” do Edital n.º 01 de 05 de Agosto de 2022, estabelece que seriam considerados títulos 

na área de atuação, sendo contabilizados 10 pontos por título, para certificados ou declarações com 

carga horária igual ou superior a 100 (cem) horas, realizados nos últimos 05 anos, com pontuação 

máxima de 20 pontos; 05 pontos por título, para certificados ou declarações com carga horária entre 

40 (quarenta) e 99 (noventa e nove) horas, realizados nos últimos 05 anos, com pontuação máxima 

de 15 pontos; 2,5 pontos por título, para certificados ou declarações com carga horária igual ou 

inferior a 39 (trinta e nove) horas, realizados nos últimos 05 anos, com pontuação máxima de 05 

pontos e 20 pontos para apresentação do diploma ou histórico escolar ou certidão de conclusão de 

Curso Superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Direito, com pontuação máxima 

de 20 pontos. 

 

Já o item 7.17 determina que: Em caso de apresentação de certificados de cursos realizados 

concomitantemente, serão analisadas as datas em que os mesmos foram realizados e, havendo 

identidade de período de tempo igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), será considerado 

apenas o certificado de maior carga horária. Em caso de cargas horárias idênticas, será considerado 

apenas um dos certificados, dando-se preferência ao mais recente; 
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Após análise dos documentos apresentados pela candidata, foram considerados válidos para 

pontuação 05 títulos, totalizando 40 pontos. Em sede de recurso, a candidata solicita a revisão dos 

pontos referentes aos títulos apresentados. 

 

Os títulos considerados válidos para pontuação foram os seguintes: 

 

1. Diploma de conclusão do curso de graduação Ciências Contábeis, contabilizando 20 pontos; 

 
2. Certificado do curso Noções básicas em Administração de Recursos Materiais e 

Patrimoniais, realizado no período de 17/06/2022 a 20/06/2022, com carga horária de 30 

horas, contabilizando 2,5 pontos; 

 
3. Certificado do curso Comunicação e Relacionamento Interpessoal, realizado no período de 

21/06/2022 a 24/06/2022, com carga horária de 30 horas, contabilizando 2,5 pontos; 

 
4. Certificado do curso Gestão de Pessoas, realizado no período de 03/07/2022 a 10/07/2022, 

com carga horária de 60 horas, contabilizando 5 pontos; 

 
5. Certificado do curso Administração de Recursos Humanos, realizado no período de 

11/07/2022 a 23/07/2022, com carga horária de 100 horas, contabilizando 10 pontos; 

 

Os títulos não considerados para pontuação foram os seguintes: 

 

1. Certificado do curso Administração de Finanças, realizado no período de 10/08/2022 a 

10/08/2022, com carga horária de 60h/a. Motivo: A carga horária do curso é incompatível 

com a carga horária do período de realização do curso, no caso, um dia. A Comissão entende 

que é impossível realizar um curso de 60 horas em um único dia que possui no máximo 24 

horas; 

 

2. Certificado do curso Noções de Administração Pública, realizado no período de 09/08/2022 

a 09/08/2022, com carga horária de 120h/a. Motivo: A carga horária do curso é incompatível 

com a carga horária do período de realização do curso, no caso, um dia. A Comissão entende 
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que é impossível realizar um curso de 120 horas em um único dia que possui no máximo 24 

horas; 

 
3. Certificado do curso Atendimento ao Público, realizado no período de 11/08/2022 a 

11/08/2022, com carga horária de 120h/a. Motivo: A carga horária do curso é incompatível 

com a carga horária do período de realização do curso, no caso, um dia. A Comissão entende 

que é impossível realizar um curso de 120 horas em um único dia que possui no máximo 24 

horas; 

 
4. Certificado do curso Análise de Riscos em Segurança do Trabalho, realizado no período de 

25/06/2022 a 02/07/2022, com carga horária de 60 horas. Motivo: A Comissão considera que 

o conteúdo do curso não é compatível com as atribuições da função pública de 

ESCRITURÁRIO, sendo um título fora da área de atuação. 

 

Em sede de recurso, a candidata solicita revisão de sua pontuação nos seguintes termos: 

“Solicito revisão da pontuação do Processo Seletivo Simplificado nº 12/2022, onde não foram 

contabilizados 02 certificados de 120 horas e 01 certificado de 60 horas realizados em um período de 

24 horas com datas distintas. O edital do processo seletivo é lei entre as partes interessadas. No 

edital não foi mencionado em quanto tempo deveria ser feito o curso, apenas mencionou a carga 

horária, fato que preenchido com o certificado apresentado. Não se pode haver presunção legal do 

que não foi mencionado no edital. Visto ainda que em editais anteriores houveram candidatos que 

apresentaram certificados nessas mesmas condições e foram aceitas.” 

 

 Como já mencionado acima, a Comissão de Processo Seletivo Simplificado não aceitou os 

títulos para pontuação por se tratarem de cursos com a carga horária maior do que o período de 

realização.  

 

Buscando entender a situação, a comissão tentou contato telefônico diversas vezes com a 

empresa responsável pela emissão dos certificados, e não logrou êxito. Então foi enviado uma 

solicitação de esclarecimento através do aplicativo WhatsApp, no qual a empresa respondeu nos 

seguintes termos: “Nosso site é 100% automatizado e da total autonomia para o aluno fazer os 

cursos e avaliação online. No final de cada curso existe uma prova que, para emitir o certificado, o 
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aluno deve obter 60% ou mais de aproveitamento. Existem alunos que já chegam com conhecimento 

prévio do conteúdo do curso e conseguem ser aprovados no mesmo dia, por isso pode aparecer no 

certificado a data de poucos dias de conclusão e diz ainda que o aluno participou de um curso 

equivalente a 120 horas aula, por exemplo. Não quer dizer que, necessariamente, ele concluiu e sim 

que ele participou de um curso de 120 horas. Portanto, fica à critério do próprio processo seletivo 

aceitar todas as horas ou parte delas, 30, 50 ou as 60 horas por exemplo. Para quaisquer outros 

esclarecimentos estamos sempre á disposição.” 

 

 A Comissão julgou a resposta da empresa como confusa, principalmente quando diz: Não 

quer dizer que, necessariamente, ele concluiu e sim que ele participou de um curso de 120 horas. 

 

O edital é o instrumento convocatório que rege as regras de participação e pontuação do 

processo seletivo, e não prevê todas as situações possíveis, mas no entendimento desta comissão se 

trata de algo lógico, onde não se pode realizar um curso de 60 ou 120 horas em apenas um dia.  

 

Quando ocorre uma situação que não está descrita no texto editálicio a Comissão deve 

utilizar critérios objetivos para resolver a situação. Em respeito ao principio da isonomia, este critério 

(de não considerar para pontuação, cursos com a carga horária maior do que o período de 

realização) foi utilizado para todos os candidatos, onde foram conferidos todos os certificados 

apresentados para verificar se as cargas horárias eram compatíveis com o período de realização. 

 

Quando a candidata alega que no edital não foi mencionado em quanto tempo deveria ser 

feito o curso, apenas mencionou a carga horária, aparenta que esses certificados foram 

apresentados supostamente para burlar as regras do edital, no que diz respeito à concomitância dos 

cursos e também para pontuação pela carga horária, o que pode ferir alguns princípios que norteiam 

a Administração Pública como a moralidade, legalidade e razoabilidade. 

 

 Após revisão dos títulos apresentados, a comissão entende ser prudente não aceitar os 

cursos e mantém a pontuação de titulação da candidata conforme publicado no RESULTADO 

PRELIMINAR, através do Edital n.º 02 de 22 de Agosto de 2022. Nestes termos, recebemos o recurso, 

para em seu mérito, indeferi-lo. 
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Rio Novo do Sul/ES, 29 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 

DIRCE MARIA DEBARBA VOLPATO                                 CLAUDIANE LOUZADA WETLER 
Membro da Comissão                                                       Membro da Comissão 
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ANÁLISE DE RECURSO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº: 12/2022 

INTERESSADO: JÉSSICA MOREIRA TOGNERI 

PROTOCOLO DO REQUERENTE: 005086/2022 

ASSUNTO: RECURSO PROCESSO SELETIVO 

 
O presente trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela requerente JÉSSICA 

MOREIRA TOGNERI, inscrição n.º 12, que insurge-se contra a sua classificação para a função pública 

de ESCRITURÁRIO, junto ao Processo Seletivo Simplificado n.º 12/2022, manejado para 

CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM REGIME DE CARÁTER TEMPORÁRIO, E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA, OBJETIVANDO O PREENCHIMENTO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE CONTÍNUO, COZINHEIRO E 

ESCRITURÁRIO, objetivando a revisão da sua pontuação de tempo de serviço. 

 

Em relação à distribuição de pontos de tempo de serviço o item 7.3 “letra A” do Edital n.º 01 

estabelece que seria considerado o Tempo de Serviço somente na área correlativa/afim, sendo 

contabilizados 01 ponto por mês completo de trabalho, com pontuação máxima de 60 pontos. 

 

O Item 7.5 estabelece que “O tempo de serviço prestado em órgão Púbico será comprovado 

através de documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da 

prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado 

pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Secretaria 

equivalente, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, declarações expedidas por qualquer órgão que 

não especificado neste item. Os documentos que comprovem o tempo de serviço em Órgão Público 

devem ser apresentados em CÓPIA SIMPLES.”; 

 

A candidata apresentou cópia simples de um contrato de prestação de serviços por tempo 

determinado com fundamento no Art. 2º, inciso III, da Lei nº 8.745/93, firmado com a FUNDAÇÃO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, para o exercício da função de AGENTE 

CENSITÁRIO MUNICIPAL, com vigência de 30 dias, com início em 25/05/2022 e término em 

23/06/2022 e também apresentou duas renovações de contrato, uma para o período de 24/06/2022 

a 23/07/2022 e outra para o período de 24/07/2022 a 22/08/2022. 
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Em sede de recurso a candidata solicita a revisão do tempo de serviço pois o documento 

apresentado atende ao solicitado no edital e alega que o cargo de Agente Censitário Municipal 

possui atribuições semelhantes às atribuições da função pública de ESCRITURÁRIO. A candidata citou 

as atribuições do cargo de Agente Censitário Municipal: adotar as providências relativas à 

contratação; prorrogação de contratos e desligamento de recenseadores; acompanhar o registro de 

freqüência dos Agentes Censitários Supervisores (ACS) e operar o sistema administrativo existente no 

Posto de Coleta; manter o próprio registro de frequência atualizado; manter organizada toda a 

documentação administrativa; efetuar trabalhos de digitalização de documentos diversos; realizar a 

Avaliação de Desempenho dos Agentes Censitários Supervisores nos prazos fixados e em 

conformidade comas instruções; 

 

Após revisão dos documentos apresentados a comissão entende que o documento 

apresentado atende as exigências editalícias para tempo de serviço prestado em órgão público e as 

atividades administrativas desenvolvidas no cargo de AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL são 

correlativas com as atribuições da função pública de ESCRITURÁRIO. 

 
Insta salientar, que no entendimento desta comissão apenas o contrato de prestação de 

serviço não é suficiente para atestar se realmente o contratado cumpriu o contrato até o final. Como 

a candidata também apresentou as renovações do contrato, esta comissão entende que as 

renovações comprovam o cumprimento do prazo do contrato. A comissão considerou para 

pontuação o período de 25/05/2022 a 23/07/2022. A renovação do contrato com período de 

24/07/2022 a 22/08/2022 não foi computada, pois não há garantia de que a candidata cumpriu este 

período, se tratando inclusive de período com data de término posterior a realização de sua 

inscrição. 

 

Isto posto, a comissão contabilizou 60 dias de trabalho (02 meses), totalizando 02 pontos de 

tempo de serviço em favor da candidata.  

 

Nestes termos, recebemos o recurso, para em seu mérito, deferi-lo. 

 

Rio Novo do Sul/ES, 29 de Agosto de 2022. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES 
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FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 

DIRCE MARIA DEBARBA VOLPATO                                 CLAUDIANE LOUZADA WETLER 
Membro da Comissão                                                       Membro da Comissão 
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ANÁLISE DE RECURSO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº: 12/2022 

INTERESSADO: PATRÍCIA DE SOUZA ANDRÉ RAMOS 

PROTOCOLO DO REQUERENTE: 005087/2022 

ASSUNTO: RECURSO PROCESSO SELETIVO 

 
O presente trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela requerente 

PATRÍCIA DE SOUZA ANDRÉ RAMOS, inscrição n.º 32, que insurge-se contra a sua classificação para a 

função pública de ESCRITURÁRIO, junto ao Processo Seletivo Simplificado n.º 12/2022, manejado 

para CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM REGIME DE CARÁTER TEMPORÁRIO, E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA, OBJETIVANDO O PREENCHIMENTO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE CONTÍNUO, 

COZINHEIRO E ESCRITURÁRIO, objetivando a revisão da sua pontuação de tempo de serviço. 

 

Em relação à distribuição de pontos de tempo de serviço o item 7.3 “letra A” do Edital n.º 01 

estabelece que seria considerado o Tempo de Serviço somente na área correlativa/afim, sendo 

contabilizados 01 ponto por mês completo de trabalho, com pontuação máxima de 60 pontos. 

 

O Item 7.6 estabelece que “O tempo de serviço prestado a empresa privada será 

comprovado através de CÓPIA SIMPLES da carteira de trabalho física (obrigatoriamente deverá 

apresentar página da foto, página da qualificação civil e páginas com os contratos de trabalho) ou 

da Carteira de Trabalho Digital expedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência. No caso de 

contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o candidato deverá também anexar 

declaração do empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do responsável pela 

emissão da declaração, atestando o término ou continuidade do contrato”; 

 

Após revisão dos documentos de tempo de serviço apresentados pela candidata, verificou-se 

que a candidata apresentou cópia simples de um contrato de trabalho na CTPS, no cargo de 

SECRETÁRIA, na instituição SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, no período 

de 13/08/2014 a 12/03/2019, mas sem juntar a página da foto e da qualificação civil, itens de 

apresentação obrigatória para pontuação do tempo de serviço prestado a pessoa jurídica de direito 
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privado. A apresentação das páginas da foto e da qualificação civil são fundamentais para comprovar 

a vinculação do contrato de trabalho com a candidata. 

 

Em sede de recurso a candidata ainda apresentou uma declaração de tempo de serviço 

expedida pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atestando dois períodos 

de serviço prestado na função de SECRETÁRIA: 04/04/2013 a 14/02/2014 e 13/08/2014 a 

12/03/2019. Ocorre que para empresa privada seria considerado somente o tempo de serviço 

prestado através da apresentação de cópias de contratos na Carteira de Trabalho, sendo a 

declaração exigida apenas em caso de carteira sem data de saída, para atestar o término ou 

continuidade do contrato. 

 
Isto posto, a comissão mantém a pontuação de tempo de serviço da candidata conforme 

publicado no RESULTADO PRELIMINAR, publicado através do Edital n.º 02 de 22 de Agosto de 2022.  

 

Nestes termos, recebemos o recurso, para em seu mérito, indeferi-lo. 

 

 

Rio Novo do Sul/ES, 29 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 

DIRCE MARIA DEBARBA VOLPATO                                 CLAUDIANE LOUZADA WETLER 
Membro da Comissão                                                       Membro da Comissão 
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ANÁLISE DE RECURSO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº: 12/2022 

INTERESSADO: BRUNO TRÉS 

PROTOCOLO DO REQUERENTE: 005090/2022 

ASSUNTO: RECURSO PROCESSO SELETIVO 

 
O presente trata-se de análise de recurso administrativo interposto pelo requerente BRUNO 

TRÉS, inscrição n.º 16, que insurge-se contra a sua classificação para a função pública de 

ESCRITURÁRIO, junto ao Processo Seletivo Simplificado n.º 12/2022, manejado para CONTRATAÇÃO 

IMEDIATA EM REGIME DE CARÁTER TEMPORÁRIO, E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, 

OBJETIVANDO O PREENCHIMENTO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE CONTÍNUO, COZINHEIRO E 

ESCRITURÁRIO, objetivando a revisão da sua pontuação de tempo de serviço. 

 

Em relação à distribuição de pontos de tempo de serviço o item 7.3 “letra A” do Edital n.º 01 

estabelece que seria considerado o Tempo de Serviço somente na área correlativa/afim, sendo 

contabilizados 01 ponto por mês completo de trabalho, com pontuação máxima de 60 pontos. 

 

O Item 7.5 estabelece que “O tempo de serviço prestado em órgão Púbico será comprovado 

através de documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da 

prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado 

pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Secretaria 

equivalente, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, declarações expedidas por qualquer órgão que 

não especificado neste item. Os documentos que comprovem o tempo de serviço em Órgão Público 

devem ser apresentados em CÓPIA SIMPLES.” 

 

O candidato apresentou cópia simples de uma declaração de tempo de serviço emitida pela 

GRH da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, assinada eletronicamente, na qual 

comprova que o candidato exerceu a função de AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR, na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Virgínia Nova” e na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio “Waldemiro Hemerly”, totalizando 4.020 dias de serviços prestados. A 

Comissão em primeiro momento não considerou o tempo de serviço apresentado para pontuação. 
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 Em sede de recurso o candidato alega que as atividades desenvolvidas nos períodos que 

trabalhou como AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR são compatíveis com as atribuições da função 

pública de ESCRITURÁRIO e solicita a contagem dos pontos de tempo de serviço. 

 
Após revisão dos documentos apresentados a comissão entende que as atividades do cargo 

de AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR são correlativas com as atribuições da função pública de 

ESCRITURÁRIO, pois o candidato desenvolveu atividades administrativas no ambiente escolar, 

atendimento ao público, inserção de dados em sistemas informatizados utilizados pela SEDU, bem 

como auxiliou no controle e registro de frequência dos alunos e servidores, e etc. 

 

Isto posto, a comissão contabilizou 4.020 dias de trabalho (134 meses), totalizando 60 

pontos de tempo de serviço em favor do candidato.  

 

Nestes termos, recebemos o recurso, para em seu mérito, deferi-lo. 

 

 

Rio Novo do Sul/ES, 29 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 

DIRCE MARIA DEBARBA VOLPATO                                 CLAUDIANE LOUZADA WETLER 
Membro da Comissão                                                       Membro da Comissão 


