ATA

DA

TERCEIRA

REUNIÃO

REALIZADA

PELA

COMISSÃO

COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO – PSS
001/2021 DESIGNADA PELA PORTARIA 016/2021
No dia nove de julho de dois mil e vinte um, às dezesseis horas, na sala de
reunião da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí, reuniu-se a Comissão
Coordenadora, instituída pela Portaria 016 de 23 de março de 2021, a
servidora Dayane Muller, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, Silvia Vieira
Vegam, ocupante do cargo efetivo de Professora e Solange Maia, ocupante do
cargo efetivo de Assistente Social, sob a presidência da primeira, com o intuito
de analisar e julgar o recurso administrativo interposto pela candidata
MARIANA MENDES SANTOS, em seis de julho do corrente ano (06/07/2021),
conforme protocolo nº 2656/2021. Na peça a candidata alegou que; a) a
pontuação atribuída está equivocada e inferior ao que de fato é, conforme
documentos apresentados no envelope de inscrição; b) que em dois de julho a
Recorrente concluiu que “ouve um equívoco referente aos títulos apresentados
e que quatro deles não teriam sido somados”; c) e por fim, requer a reavaliação
e reclassificação, considerando a matéria recursal interposta. Isto posto, esta
Comissão, julgou que o recurso foi TEMPESTIVO, por respeitar o prazo
previsto no item 11, subitem 11.2 e seguintes do edital deste PSS, e, por isso,
foi CONHECIDO. No que se refere à matéria, entendeu-se que é PROVIDA já
que esta Comissão deixou de realizar a contagem de pontuação de títulos à
candidata. Sendo assim, com o provimento do recurso administrativo, a
candidata em questão, MARIANA MENDES SANTOS, DEIXARÁ DE
OCUPAR A SEXTA COLOCAÇÃO PASSANDO A OCUPAR A QUARTA
COLOCAÇÃO

NO

RESULTADO

FINAL

DO

PROCESSO

SELETIVO

SIMPLIFICAO 001/2021. Vale observar que este foi o único recurso interposto
neste Processo Seletivo Simplificado. Esta presidente determinou que a
secretária encaminhasse ao Departamento de Recursos Humanos a edição do
Resultado Final da Classificação dos Candidatos, com a devida correção, para
que seja então REPUBLICADO o referido documento no diário oficial do
Município, conforme prevê o item 11, subitem 11.5 do edital, assim como a
publicação da lavratura desta ata. Por derradeiro, nada mais havendo a relatar
e decidir, eu, Silvia Vieira Vegam, digitei a presente ata, que vai por mim

____________, e pelas demais da Comissão Coordenadora do Processo
Seletivo Simplificado nº 001/2021.

Dayane Muller
Presidente

Silvia Vieira Vegam
Secretária

Solange Maia
Membro

