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RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO RECURSO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2021 
 

 
 Tijucas, 05/04/2021. 

 
 
 

A Comissão Organizadora, Examinadora E Julgadora Dos Processos Seletivos da Secretaria 

Municipal de Saúde de Tijucas no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Processo Seletivo 

Simplificado 002/2021  

 
1. CONSIDERANDO QUE: 

 
1.1 o candidato inscrição nº 370 ao cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, Srª. Alyne Manes, SOLICITA 

INTERPOSIÇÃO DE RESULTADO EM RECURSO PARA CLASSIFICAÇÃO, E INCLUSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL.  

 

1.2 o mérito foi analisado do recurso interposto pelo candidato, sendo revisados e reanalisados todos os 

documentos anexos ao envelope do candidato, constatado que, NÃO EXISTE  documento anexado no 

momento da inscrição referente ao registro no respectivo Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 

Profissão, bem como não será aceita a entrega de documentos após a efetivação da inscrição do canditato, 

conforme item 7.2.1  do edital. Os documentos QUESTIONADOS PELO REQUERENTE e apresentados no ato da inscrição 

não correspondem com o item 3.7.1.3 e 7.2.1 conforme segue integra dos itens do EDITAL 002/2021: 

 
“... 
3.DAS INSCRIÇÕES 
[...] 
 

3.7. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar fotocópia dos seguintes documentos:  
 

3.7.1. Para todos os candidatos, exceto para os cargos de Motorista:  

 
3.7.1. 1. Identidade (Carteira de Identidade Civil ou Profissional);  

 

3.7.1.2. Cadastro Pessoa Física – CPF;  
 

3.7.1.3. Apresentação dos diplomas ou certificados para habilitação do cargo e o registro no respectivo 

Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão, este ultimo não se aplica ao cargo de 

Auxiliar de Consultório Odontológico da ESB; 

 

3.7.1.4. Apresentação dos títulos, dos certificados de curso de aperfeiçoamento, comprovante de tempo 
de serviço e certidões de nascimento dos filhos menores que possui, através do original e cópia simples 

para autenticação pelo servidor designado ou cópia autenticada, para efeito de pontuação e desempate. 

 

[...] 

 

7.2. PROVA DE TÍTULOS (PARA OS DEMAIS CARGOS PREVISTOS NESTE EDITAL) 
 

7.2.1. Para Avaliação da prova de títulos e dos critérios de desempate, o candidato deverá na hora de 

sua inscrição, apresentar os títulos, os certificados de curso de aperfeiçoamento, comprovante de tempo 

de serviço e certidões de nascimento dos filhos menores que possui, através do original e cópia simples 

para autenticação pelo servidor designado ou cópia autenticada. Não será aceito entrega de 

documentos após a efetivação da inscrição do candidato. 

 

 

 

mailto:saude@tijucas.sc.gov.br
http://www.tijucas.sc.gov.br/


EST ADO DE SANT A CAT ARINA 

PREFEIT URA MUNICIPAL DE T IJUCAS 

  Secretaria da Saúde  

Avenida Hercílio Luz, 688| Centro | Tijucas – SC | 88.200-000 
Telefone: (48) 3263-8800 | E-mail: saude@tijucas.sc.gov.br 

Portal do Município: www.tijucas.sc.gov.br 

 

 

2. RESOLVE: 

 
2.1. INDEFERIR a solicitação PARA CLASSIFICAÇÃO, de acordo com item 3.7.1.3 e 7.2.1 do 

edital.  

            
 
 

 
COMISSÃO ESPECIAL JULGADORA E AVALIADORA 

Processo Seletivo Simplificado 

mailto:saude@tijucas.sc.gov.br
http://www.tijucas.sc.gov.br/

