
 RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PRIMEIRA FASE

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA,

PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE VISITADOR DO

 PIM-PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR.

RECORRENTE: PATRÍCIA PEREIRA DO NASCIMENTO RAMALHO RG: 21965067

JUSTIFICATIVA:  A candidata contesta não ter sido classificada para a próxima etapa do processo

seletivo alegando que entregou o currículo e todos os documentos comprobatórios exigidos no

edital, e na ocasião anexa cópia do capítulo de que trata as inscrições no referido edital. 

RESPOSTA:() DEFERIDO (X) INDEFERIDO 

FUNDAMENTAÇÃO: A candidata PATRÍCIA PEREIRA DO NASCIMENTO RAMALHO- RG: 21965067, de

fato entregou todos os documentos comprobatórios em tempo hábil e com perfeita condições de

elegibilidade, entretanto  para justificar a sua não classificação para a segunda etapa do processo

seletivo recorremos ao item 4.1 do capítulo 4 do edital, no qual expressa claramente:

 CAPÍTULO 4 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

4.1 O Processo Seletivo consistirá em duas etapas:

I. Etapa: Análise Curricular e checagem de documentos: conforme a comprovação do currículo e
documentos obrigatórios, esta  avaliação determinará a aptidão ou não do/a candidato/a para a
2ª fase. 

Diante do exposto, fica claro que o impeditivo da classificação da candidata ocorreu após a análise
curricular. 

Visando atribuir lisura e transparência ao processo seletivo esclarecemos a seguir os  Critérios de
avaliação e seleção dos currículos recebidos

 Devido ao grande número de currículos recebidos  priorizamos currículos nos  quais  as
pessoas em tendo o segundo grau completo deram continuidade aos estudos ampliando
seus conhecimentos e fizeram ou fazem  cursos  que desenvolvem habilidades correlatas
com as funções do cargo de Visitador do Programa Infância Melhor ou ainda correlatas ao
público atendido que é criança na primeira infância e suas mães ou gestantes).

 Outro ponto  priorizado foram currículos  que apresentavam experiencia  de trabalho de
atendimento direto ao público ligados às áreas educação e cultura, serviço social, saúde e
desenvolvimento infantil no geral  (  como por exemplo trabalho em creches,  escolas de
ensino  fundamental,  projetos  socias,  PSF,  enfermagem  e  outros  trabalhos  direto  com
crianças,  gestante e puérperas).



 Pontos  menos valorizados  nos  currículos:  experiência  apenas  administrativa,  foco  de
estudos após o segundo grau em áreas administrativas, jurídicas, seguranças patrimoniais,
contabilidade, tecnologia da Informação e atividades relacionadas as ciências exatas de
forma geral.

No presente caso concluímos que o recurso é improcedente. 

RECORRENTE: MARIA ELISABETH CARVALHO CORREA – RG:325953971

JUSTIFICATIVA: a Candidata alega ter se inscrito com todos os requisitos pedido no Edital. Solicita 
ainda o motivo da não aprovação, solicita explicações sobre o motivo da rejeição de sua inscrição, 
bem como  solicita informações sobre os critérios para qualificação da lista publicada.

RESPOSTA:() DEFERIDO (X) INDEFERIDO 

FUNDAMENTAÇÃO: A candidata, MARIA ELISABETH CARVALHO CORREA – RG:325953971, de fato

entregou  todos  os  documentos  comprobatórios  em  tempo hábil  e  com perfeita  condições  de

elegibilidade, entretanto  para justificar a sua não classificação para a segunda etapa do processo

seletivo recorremos ao item 4.1 do capítulo 4 do edital, no qual expressa claramente:

 CAPÍTULO 4 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

4.1 O Processo Seletivo consistirá em duas etapas:

II. Etapa: Análise Curricular e checagem de documentos: conforme a comprovação do currículo e
documentos obrigatórios, esta  avaliação determinará a aptidão ou não do/a candidato/a para a
2ª fase. 

Diante do exposto, fica claro que o impeditivo da classificação da candidata ocorreu após a análise
curricular. 

Visando atribuir lisura e transparência ao processo seletivo esclarecemos a seguir os  Critérios de
avaliação e seleção dos currículos recebidos

 Devido ao grande número de currículos recebidos  priorizamos currículos nos  quais  as
pessoas em tendo o segundo grau completo deram continuidade aos estudos ampliando
seus conhecimentos e fizeram ou fazem  cursos  que desenvolvem habilidades correlatas
com as funções do cargo de Visitador do Programa Infância Melhor ou ainda correlatas ao
público atendido que é criança na primeira infância e suas mães ou gestantes).

 Outro ponto  priorizado foram currículos  que apresentavam experiencia  de trabalho de
atendimento direto ao público ligados às áreas educação e cultura, serviço social, saúde e
desenvolvimento infantil no geral  (  como por exemplo trabalho em creches,  escolas de
ensino  fundamental,  projetos  socias,  PSF,  enfermagem  e  outros  trabalhos  direto  com
crianças,  gestante e puérperas).

 Pontos  menos valorizados  nos  currículos:  experiência  apenas  administrativa,  foco  de
estudos após o segundo grau em áreas administrativas, jurídicas, seguranças patrimoniais,



contabilidade, tecnologia da Informação e atividades relacionadas as ciências exatas de
forma geral.

No presente caso concluímos que o recurso é improcedente. 

  RECORRENTE: Franciele Sampaio de Souza – RG338331293

JUSTIFICATIVA: a Candidata alega ter realizada sua inscrição por e-mail no dia 09/06/2021 as 17:50 
hs.  Solicita explicação sobre o motivo de não ter sido classificada para a segunda etapa do processo
seletivo.

RESPOSTA:() DEFERIDO (X) INDEFERIDO 

FUNDAMENTAÇÃO: A candidata, Franciele Sampaio de Souza – RG338331293, entregou por e-mail

na data e Horácio mencionados, entretanto, para justificar a sua não classificação para a segunda

etapa  do  processo  seletivo recorremos  ao  item 3.5  do  capítulo  3  do  edital,  no  qual  expressa

claramente:

3.5 o candidato deverá atender às condições para provimento da função e enviar os
documentos abaixo anexados em um único e-mail para :

processoseletivopim.ituverava@hotmail.com

I. Currículo

II. Foto legível do documento de  Identidade que mereça fé pública.

III. Foto legível do comprovante de inscrição no CPF.

IV. Comprovante de conclusão do Ensino médio.

V. Foto 3x4   (ou do rosto) em preto e branco ou em cores.

Diante  do exposto,  constatamos  que o  documento Rg apresentado era  inválido,   datando sua

expedição em 06/02/1996.

 Somando -se a este fato também não foi enviado a foto .

No presente caso concluímos que o recurso é improcedente. 

                                                                                      Ituverava, 16 de junho  de 2021

      Andréa Luisa Nascimento

                           Agrega Projetos Sociais e Eventos

mailto:processoseletivopim.ituverava@hotmail.com


                                                                                                  CNPJ: 34.334.682/0001-90


