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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA- EDITAL 01/2017 

 

EDITAL 13/2017 – RESULTADO DOS RECUROS 

A Câmara Municipal de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do 

Presidente Emerson Cleber Mendes e da Comissão de Processo Seletivo, TORNA PÚBLICO para 

conhecimento dos interessados em cumprimento que escabele o Item 9 do Edital 001/2017 e, 

em acolhimento ao pronunciamento da empresa responsável pela organização do processo 

seletivo, após análise dos recursos impetrados contra pontos obtidos e classificação, resolve: 

I- DEFERIR OS RECURSOS impetrados pelos candidatos com os números de inscrição: 

 551   

 005 

 058 

 424 

 016 

 369 

Motivo: Não haviam sido registrados os pontos referentes à escolaridade posterior a exigida 

para o cargo, ou, havia erro de soma no total de pontos. Foram reclassificados conforme a 

pontuação e idade para desempate na classificação final. 

II- INDEFERIR os RECURSOS impetrados pelos candidatos inscritos com os números: 

 080 

 495 

Motivo 1: Os pontos de escolaridade superior à exigida para o cargo, bem como o tempo de 

serviço apresentado já foram computados para a classificação do candidato 080. A pontuação 

do candidato permanece a mesma. 

Motivo 2: A candidata nº 495 não apresentou no ato da inscrição, documento que 

comprovasse o curso superior, embora além do Diploma que alega “não ter recebido ainda”, 

tinha a opção de apresentar Atestado de Conclusão expedido pela Instituição, como muitos 

outros fizeram. A pontuação da candidata permanece a mesma. 

III- DEFERIR em parte, o RECURSO impetrado pelo candidato inscrito com o número: 

 041 

Motivo: Foram atribuídos ao candidato 041 os pontos referentes ao curso superior, que de 

fato, havia anexado xerox o Diploma, no ato da inscrição, portanto, DEFERIDO o pedido. A 

parte em que requer contagem de tempo de serviço foi INDEFERIDA pela ausência de certidão 
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de tempo de serviço no ato da inscrição. A certidão que anexou ao requerimento data de 

17/04/2017, posterior a inscrição feita em 22 de março/2017, nos termos do que estabelece o 

Título 7, item 7.5. do Edital 001/2017. 

Fátima do Sul, 20 de abril de 2017. 

 

EMERSON CLEBER MENDES 

PRESIDENTE 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO: 

Antenor de Oliveira Legal           Carlos Roberto Kill              Marli Lemos de Moura          
Membro                                               Presidente                                       Secretária 

 

 

 

 


