ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS FORMULADOS FACE AO
RESULTADO PRELIMINAR DA FASE CURRICULAR
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018
Às 13 (treze) horas, do dia 31 (trinta e um) de julho de 2018, na sala sede da Prefeitura Municipal de
Pedrinópolis MG, sediada na Praça São Sebastião, 112, centro, na cidade de Pedrinópolis MG, reuniram-se o
Presidente da Comissão Especial, Sr. Rodrigo Costa Borges, e demais membros, nomeados pelo Decreto nº 023
de 10 de julho de 2018, para deliberarem sobre o julgamento dos recursos formulados pelos Candidatos face ao
resultado preliminar da fase curricular. Após a análise de todos os recursos formulados, a Comissão chegou ao
seguinte resultado:
Inscrição
Candidato
Cargo
Resultado
086
Priscilla Cristina Recepcionista
Não provido – Junta documentação comprobatória de
da Silva Araújo
experiência de fase recursal o que é vedado pelo item
5.1.7.2 do Edital.
009
Jeane
Beatriz Ajudante
de Não provido – A análise limitou-se a apuração dos pontos
Ferreira Gondim serviços gerais
computados em relação aos comprovantes de experiência
apresentados no momento da inscrição, item 5.1.7 do
Edital.
019
Mayane
Auxiliar
de Não provido – Não atendido o item 5.1.11 do Edital
Marcelina
da Limpeza Urbana
Silva
113
Bruno Rodrigues Auxiliar
de Não provido – A análise limitou-se a apuração dos pontos
Vieira Gundim
Administração
computados em relação aos comprovantes de experiência
apresentados no momento da inscrição, item 5.1.7 do
Edital.
105
Josiane da Silva
Auxiliar
de Não provido – Por preclusão em relação ao indeferimento
serviços gerais
da inscrição, conforme item 3.8 do Edital.
110
Eliane Beatriz de Técnico
de Não provido – A documentação de experiência somente
Carvalho Silveira enfermagem
seria aceita no momento da inscrição, conforme item
5.1.7.2 do Edital.
Diante da deliberação acima, ficou determinado pelo Presidente à afixação de cópia desta ATA em local de
costume no Paço da Prefeitura Municipal e publicidade via site da Prefeitura em campo próprio, para
conhecimento de todos, nos termos do item 5.1.10.2 do Edital do Processo Seletivo n.º 001/2018. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente determinou o encerramento da presente reunião e a lavratura da presente ata, que
vai lida e achada em conforme e assinada por todos os presentes.
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