
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL SEMURH Nº 004/2022
 
A Prefeitura Municipal de Colatina, através da Secretaria Municipal de Recursos Humanos
(SEMURH),  vem  através  deste,  divulgar  respostas  aos  recursos  apresentados  pelos
candidatos do Processo Seletivo.

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: ZENAIDE CRISTINA DA SILVA

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

PROTOCOLO: 018

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.

O  candidato,  em seu recurso,  solicita  que seja reconsiderado a pontuação da experiência

profissional  em  possível  atuação  da  área  da  assistência  social,  porém  os  documentos

comprobatórios não foram considerados por  estar  em desacordo com o que estabelece o

Edital SMURH 004/2022.

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°. 004/2022 - SEMURH

NOME: MARIA OZETTE DA SILVA

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

PROTOCOLO: 082

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.

O candidato não apresentou no ato da inscrição documento comprobatório de pré-requisito de

escolarização, exigido no ANEXO I do Edital SEMURH 004/2022.



                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: ALESSANDRA DENISE SILVA GONÇALVES

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

PROTOCOLO: 086

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato procedente.

A  candidata,  em seu recurso,  solicita  que seja reconsiderado a  pontuação da experiência

profissional,  foram  reavaliados  as  documentações  apresentadas  no  ato  da  inscrição  e

reconsiderados a experiência profissional que constam na Carteira de Trabalho e Previdência

Social (CTPS)

No que tange o tempo de experiência profissional em atuação na administração pública, os

documentos  comprobatórios  não  foram considerados  por  estar  em desacordo  com o  que

estabelece no item 3.2 letra i do Edital SMURH 004/2022:

Na  Administração  Pública:  atestado  do  respectivo  órgão indicando  o  tempo  de  efetivo

exercício,  com data,  assinatura e carimbo, que identifique o responsável pela área de

Recursos  Humanos,  bem  como  certidão  com  transcrição  da  ficha  funcional  do  período

trabalhado,  desta  forma  os  documentos  apresentados  no  ato  da  inscrição,  não  foram

considerados.

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: CRISTIANE DELAQUA

CARGO: CUIDADOR SOCIAL

PROTOCOLO: 040

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.

A candidata,  em  seu  recurso,  solicita  que  seja  reconsiderado  sua  pontuação,  porém  a

candidata não foi classificada por não apresentar pré-requisitos exigidos no ANEXO I, curso

e/ou comprovação de atuação no cargo pretendido. Desta forma a candidata não apresentou



documentos que comprovem ter realizado cursos com cuidador social  e ou experiência no

cargo pretendido, nesse caso, como cuidador.

Não serão aceitos novos documentos no processo de recurso, como consta no item 2.11 do

Processo Seletivo SEMURH 004/2022:

2.11  -  Após  a  entrega  da  documentação  e  recebimento  do  respectivo  comprovante  de
inscrição,  não  será  possível  a  entrega  de  novos  documentos,  alteração  dos  documentos
entregues ou alteração nas informações prestadas no requerimento de inscrição. 

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: JANYLARIA CARLA DA SILVA

CARGO: CUIDADOR SOCIAL

PROTOCOLO: 075

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A candidata não cumpriu as regras para solicitação ao pedido de revisão (recursos), uma vez

que não preencheu formulário de recurso títulos e experiência profissional do Anexo IV e, não

sendo objetivo  em seu pleito,  como expressado no item 5.2  do Edital  SMURH 004/2022.

Dessa forma, não foi considerado o questionamento da candidata.

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: WESLEN PINHEIRO DOSA SANTOS

CARGO: EDUCADOR SOCIAL

PROTOCOLO: 013

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato procedente.

Foram  reavaliados  os  documentos  comprobatórios  de  experiência  profissional  e

reconsiderador a pontuação do candidato.

Não serão aceitos novos documentos no processo de recurso, como consta no item 2.11 do

Processo Seletivo SEMURH 004/2022:

2.11  -  Após  a  entrega  da  documentação  e  recebimento  do  respectivo  comprovante  de
inscrição,  não  será  possível  a  entrega  de  novos  documentos,  alteração  dos  documentos



entregues ou alteração nas informações prestadas no requerimento de inscrição. 

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: LAIR NARCISO SEBASTIANELLI

CARGO: EDUCADOR SOCIAL

PROTOCOLO: 016

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato procedente.

O candidato não apresentou, no ato da inscrição, pré-requisito de curso e/ou comprovação de

atuação no cargo pretendido, neste caso, como EDUCADOR SOCIAL, exigido no anexo I do

Edital SEMURH 004/2022.

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: ANA PAULA DE SOUZA JACOBSEN

CARGO: ESCRITURÁRIO (A)

PROTOCOLO: 065

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.

A candidata não apresentou, no ato da inscrição, pré-requisito de Curso Básico de Informática

com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, exigido no anexo I  do Edital  SEMURH

004/2022.

Não serão aceitos novos documentos no processo de recurso, como consta no item 2.11 do

Processo Seletivo SEMURH 004/2022:

2.11  -  Após  a  entrega  da  documentação  e  recebimento  do  respectivo  comprovante  de
inscrição,  não  será  possível  a  entrega  de  novos  documentos,  alteração  dos  documentos
entregues ou alteração nas informações prestadas no requerimento de inscrição. 



                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: MARIA DE LOURDES MARIM MOTA

CARGO: ESCRITURÁRIO (A)

PROTOCOLO: 078

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.

A banca examinadora não analisa a possibilidade ou não de candidatos assumirem os cargos,

essa  prerrogativa  fica  a  cargo  da  Secretaria  Municipal  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de

Pessoas (R.H.) 

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: JANAINA VIANA

CARGO: ESCRITURÁRIO (A)

PROTOCOLO: 077

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.

A banca examinadora não analisa a possibilidade ou não de candidatos assumirem os cargos,

essa  prerrogativa  fica  a  cargo  da  Secretaria  Municipal  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de

Pessoas (R.H.) 

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: JOYCE DOS SANTOS MENDES PASSOS

CARGO: ESCRITURÁRIO (A)

PROTOCOLO: 081

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.



A  candidata,  em seu recurso,  solicita  que seja reconsiderado a pontuação da experiência

profissional,  porém os  documentos  comprobatórios  não  foram considerados  por  estar  em

desacordo com o que estabelece no item 3.2 letra i do Edital SMURH 004/2022:

Na  Administração  Pública:  atestado  do  respectivo  órgão indicando  o  tempo  de  efetivo

exercício, com data,  assinatura e carimbo, que identifique o responsável pela área de

Recursos  Humanos,  bem  como  certidão  com  transcrição  da  ficha  funcional  do  período

trabalhado,  desta  forma  os  documentos  apresentados  no  ato  da  inscrição,  não  foram

considerados. Os documentos apresentados pela candidata foi emitido pela unidade escolar e

não pelo órgão de Recursos Humanos.

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: MARIANA XAVIER E SILVA

CARGO: NUTRICIONISTA

PROTOCOLO: 023

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.

 banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.

A candidata, em seu recurso, solicita que seja reconsiderado comprovante de pré-requisito

exigido no ANEXO I do Edital SEMURH 004/2022, no caso, o registro no respectivo conselho

profissional, documento não apresentado pela candidata no ato da inscrição.

Não serão aceitos novos documentos no processo de recurso, como consta no item 2.11 do

Processo Seletivo SEMURH 004/2022:

2.11  -  Após  a  entrega  da  documentação  e  recebimento  do  respectivo  comprovante  de
inscrição,  não  será  possível  a  entrega  de  novos  documentos,  alteração  dos  documentos
entregues ou alteração nas informações prestadas no requerimento de inscrição. 



                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: SABRINA TEIXEIRA FREITAS

CARGO: NUTRICIONISTA

PROTOCOLO: 006

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.

A candidata, em seu recurso, solicita que seja reconsiderado comprovante de pré-requisito

exigido no ANEXO I do Edital SEMURH 004/2022, no caso, o registro no respectivo conselho

profissional, documento não apresentado pela candidata no ato da inscrição.

Não serão aceitos novos documentos no processo de recurso, como consta no item 2.11 do

Processo Seletivo SEMURH 004/2022:

2.11  -  Após  a  entrega  da  documentação  e  recebimento  do  respectivo  comprovante  de
inscrição,  não  será  possível  a  entrega  de  novos  documentos,  alteração  dos  documentos
entregues ou alteração nas informações prestadas no requerimento de inscrição. 

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: CLAÚDIA LORIATO GARCIA CORONA

CARGO: NUTRICIONISTA

PROTOCOLO: 004

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato procedente.

Foram reavaliados  os  documentos  comprobatórios  de  experiência  profissional  dos  demais

candidatos e retificado o resultado.



                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: JOSIMARA RODRIGUES SILVA

CARGO: NUTRICIONISTA

PROTOCOLO: 032

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A banca examinadora considera o recurso do candidato improcedente.

A candidata, em seu recurso, solicita que seja reconsiderado comprovante de pré-requisito

exigido no ANEXO I do Edital SEMURH 004/2022, no caso, o registro no respectivo conselho

profissional, documento não apresentado pela candidata no ato da inscrição.

Não serão aceitos novos documentos no processo de recurso, como consta no item 2.11 do

Processo Seletivo SEMURH 004/2022:

2.11  -  Após  a  entrega  da  documentação  e  recebimento  do  respectivo  comprovante  de
inscrição,  não  será  possível  a  entrega  de  novos  documentos,  alteração  dos  documentos
entregues ou alteração nas informações prestadas no requerimento de inscrição. 

                          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 

N°.004/2022 - SEMURH

NOME: MARIA LUCIANA CANDEIAS PORTUGAL

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

PROTOCOLO: 01

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

A  candidata  não  apresentou  pré-requisito  de  formação  em  nível  superior  em  terapia

ocupacional.

A candidata tem formação em área distinta do cargo ao qual foi  aberto vaga no processo

seletivo simplificado SEMURH 004/2022.


