
 

 RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PRIMEIRA FASE 

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 002/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA, 

PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL. 

 

RECORRENTE: Bruno de Paula Checchia Liporaci RG: 462315423 

JUSTIFICATIVA: O candidato contesta não ter sido classificado para a próxima etapa do processo 

seletivo alegando que entregou todos os documentos comprobatórios exigidos no edital 

devidamente dentro prazo estipulado, bem como, aventa a hipótese de extravio do e-mail para a 

caixa de spam. 

RESPOSTA:() DEFERIDO (X) INDEFERIDO  

FUNDAMENTAÇÃO: O candidato Bruno de Paula Checchia Liporaci RG: 462315423, 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: Prova de Títulos de caráter eliminatório/classificatório sendo composta 

por: 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 do candidato 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 completado o ensino superior deram continuidade aos estudos 

ampliando seus conhecimentos e fizeram ou fazem  cursos  que desenvolvem habilidades 

correlatas com as funções do cargo proposto ou ainda correlatas ao público atendido alvo 

atendidos no CRAS e CREAS. 

• Outro ponto priorizado foram currículos que apresentavam experiência de trabalho de 

atendimento direto ao público ligados às áreas do serviço social. 

• Pontos menos valorizados nos currículos: falta de experiência em geral, bem como 

experiência de trabalho em outras áreas como comércio, administração, indústria, ou áreas 

não correlatas ao Serviço Social. 



 

• No presente caso concluímos que o recurso é improcedente.  
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