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Edital n.º 028/2021 – Resultados recursos - Assistente Social 

EDITAL N.º 028/2021, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

Divulga resultado dos recursos da seleção pública 

para fins de contratação por tempo determinado de 

um Assistente Social. 

 

ALCIONE GRAZZIOTIN, na condição de Prefeito Municipal de Nova Prata, no 

uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital de Abertura n.º 019/2021, de 08 de fevereiro 

de 2021, divulga o resultado dos recursos da seleção pública para fins de contratação por tempo 

determinado de um Assistente Social, conforme segue: 

 

Nome de condidato Status 
Luciani Severgnini Schlemper Indeferido 
Walquirira Pereira dos Santos Deferido 
Ariane de Fátima Fróis Campos Indeferido 

 

Os motivos para deferimento e indeferimento encontram-se na Ata da Comissão 

Avaliadora, anexa a este Edital. 

 

Fica aberto o prazo de recurso direcionado ao Prefeito Municipal para o dia 23 de 

fevereiro de 2021, em horário de expediente.  

 

Faz parte do presente Edital a Ata e Planilha de Avaliação dos recursos. 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PRATA, 22 de fevereiro de 

2021. 

  

 Alcione Grazziotin   Rosimar Brandalise 

 Prefeito Municipal   Secretário de Administração 
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PLANILHA DE AVALIAÇÃO – SELEÇÃO DE UM ASSISTENTE SOCIAL  

EDITAL Nº 019/2021 

 
Nome Pontuação 1º critério: apresentar 

idade mais avançada, 

dentre aqueles com 

idade igual ou 

superior a 60 anos 

2º critério: maior tempo de 

exercício em atividades 

inerentes à função 

3º critério: sorteio Classificação 

Final 

Walquirira Pereira dos Santos 80 62 anos 08 meses xxx xxxx 1º LUGAR 

Ângela Maria Braga Alves 80  10anos e 10meses xxx 2º LUGAR 

Jovane Zanon 80  xxx 1ª SORTEADA  3º LUGAR 

Ivania da Costa Pasquetti 80  xxx 2.ª SORTEADA 4º LUGAR 

Luciani Severgnini Schlemper 80  xxx 3ª SORTEADA 5º LUGAR 

Luise Bonato 60  xxx 1ª SORTEADA 6º LUGAR 

Ronaldo Bernardi 60  xxx 2ª SORTEADO 7º LUGAR 

Giovani Machado Marques 60  xxx 3ª SORTEADO 8º LUGAR 

Anapaula Mariano Dalla Palma 60  xxx 4ª SORTEADA 9º LUGAR 

Fernanda Massignan 60  xxx 5ª SORTEADA 10º LUGAR 

Elda Presotto 50  xxx  11º LUGAR 

Elici Lidia Vendramin 10  xxx  12º LUGAR 

Gabriela Bolzan 0  xxx 1ª SORTEADA  13º LUGAR 

Ariane de Fátima Fróis Campos 0  xxx 2.ª SORTEADA 14º LUGAR 

Augusta Mongon 0  xxx 3ª SORTEADA 15º LUGAR 

Marli dos Santos Martins Basso     INABILITADA 

Márcia de Conto     INABILITADA 

Marcia Gabriel da Silva     INABILITADA 

Sibeli Balestro     INABILITADA 

Fernanda Maria Nuss     INABILITADA 

Bibiana Gasparini Xerri     INABILITADA 

   

Nova Prata, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

     Simone Komonski                 Dieice Fagundes de Oliveira       Jéferson de Oliveira 

     Secretaria de Saúde      Secretaria de Saúde           Secretaria de Administração 
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ATA DE AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DE CANDIDATOS À SELEÇÃO PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE UM 

ASSISTENTE SOCIAL – EDITAL Nº 019/2021. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniram-se junto a Secretaria 

Municipal de Administração os servidores Simone Komonski e Dieice Fagundes de Oliveira, 

representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Jéferson de Oliveira, representante da Secretaria 

Municipal de Administração para efetuarem a avaliação dos recursos interpostos referentes a 

seleção para contratação temporária por excepcional interesse público de um Assistente Social, 

conforme Edital de Abertura nº 019/2021 e Edital de divulgação de resultado preliminar 023/2021, 

conforme segue. Totalizaram três recursos, dos candidatos Luciani Servegnini Schlemper, Ariane 

de Fátima Fróis Campos e Walquiria Pereira dos Santos. De análise dos recursos, verificou-se os 

seguintes pedidos: da candidata Walquiria Pereira dos Santos, referente ao critério de desempate, 

sendo que o primeiro critério é a idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a 

60 anos, a candidata tem a idade de sessenta e dois anos e 8 meses; da candidata Ariane de Fátima 

Fróis, referente a pedido de revisão da pontuação obtida, e pedido desculpas pela falta de 

entendimento ao deixar de anexar a documentação comprobatória junto ao currículo; e, Luciani 

Servegnini Schlemper, referente à ordem de apresentação da documentação comprobatória de 

tempo de serviço constante no item 9.1.2 do Edital 019/2021.---------------------------------------------- 

Após análise dos recursos, a Comissão optou pelo deferimento do pedido da candidata Walquiria 

Pereira dos Santos, tendo em vista que a candidata tem idade superior a 60 anos, sendo 

reclassificada para a posição de 1.º lugar na classificação geral. Optou pelo indeferimento dos 

recursos das candidatas Luciani Servegnini Schlemper e Ariane de Fátima Fróis Campos, pelas 

razões a seguir expostos: Em que pese os recursos sejam tempestivos, não merecem acolhimento, 

haja vista que não se pode aceitar documentação comprobatória após o término do prazo estipulado 

no Edital. A candidata Ariane de Fátima Fróis apresentou juntamente com o recurso, documentação 

referente ao curso de pós-graduação e cursos especializados na área de atuação, o quais restam 

indeferidos, sendo apresentados intempestivamente; a candidata Luciani Servegnini Schlemper 

alega que o Edital refere em seu item 9.2 ser a aplicação do critério de desempate após a análise dos 

recursos, ponto no qual está correta, todavia, não procede o entendimento de que o momento 

oportuno para apresentar a documentação comprobatória seria o presente. O instrumento 

convocatório do Processo Seletivo dispõe em seu item 3.1 que o documentos comprobatórios 

deveriam ter sido acostados juntamente com a inscrição, além do disposto no item 4.1.6 que 

determina que o Currículo deverá estar acompanhado dos títulos que comprovam as informações ali 

contidas. Não restam dúvidas de que o momento oportuno para apresentação da documentação que 

comprova o tempo de experiência seja o momento em que a recorrente destaca, sendo que no edital 

não menciona que o momento para apresentação seja após a análise dos recursos. Desta forma, a 

Comissão julga procedente o recurso da candidata Walquiria Pereira dos Santos e improcedente os 

recursos das candidatas Luciani Servegnini Schlemper e Ariane de Fátima Fróis Campos. A 

planilha de classificação geral fica alterada, passando-se a candidata Walquiria Pereira dos Santos 

para primeira colocação e reclassificando-se as demais candidatas, conforme planilha anexa na 

presente ata. Abre prazo de um dia para interposição de recurso ao Prefeito Municipal. Nada mais 

havendo a constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Comissão. 
 


