
Prefeitura Municipal de Carandaí 
União e compromisso com o povo

Adm. 2021-2024

RESULTADO DE RECURSOS
EDITAL Nº 11/2022

CANDIDATO (A): Giovane Sales Faria

CARGO: Fiscal de Posturas 

INSCRIÇÃO: 029

RELATÓRIO

Cuida-se  de  recurso  apresentado  pelo(a) candidato(a)  GIOVANE  SALES  FARIA,

classificado(a) em 23º lugar para o cargo de Fiscal de Posturas, através do formulário constante do

Anexo VI do Edital nº 011/2022, protocolado sob o nº 3844 em 04/10/2022, portanto considerado

tempestivo, onde solicita o seguinte:  “Não foram computados na minha pontuação o tempo de

experiência no setor privado (aproximadamente 6 anos), o tempo de experiência no setor público

(aproximadamente 9 meses) e nem os cursos técnicos e profissionalizantes. Todos os documentos

comprobatórios foram devidamente anexados no ato da inscrição. Desta forma solicito a revisão

de minha pontuação...”

CONCLUSÃO: (    ) DEFERIDO   ( X ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO:

O item 9.2.1 do edital nº 011/2022 previa que:

“Serão analisados e pontuados no Curriculum Vitae os seguintes itens:

Quesito  I  –  Experiência  Profissional  que  comprove  atuação  nas  funções  do  cargo
pleiteado, conforme atribuições constantes no ANEXO I deste edital.

Quesito II – Qualificação Profissional – Cursos profissionalizantes relacionados a área do
cargo pleiteado (mínimo de 40 horas)... (grifo nosso)

Como pode-se perceber, tanto a experiência profissional quanto a qualificação profissional

deveriam estar relacionadas à área do cargo pleiteado. No caso em tela, o cargo pleiteado era Fiscal

de  Posturas,  cujas  atribuições  envolvem  fiscalização  e  aplicação  da  legislação  Municipal  de

posturas. 

O candidato anexou à inscrição documentos que comprovam experiência profissional na

iniciativa privada em cargos que não estão relacionados à área do cargo pleiteado, qual seja Fiscal

de  Posturas.  Portanto  não  foram  pontuadas  as  experiências  apresentadas  pelo  candidato,  em

conformidade com o item 9.2.1 quesito I do Edital. 
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De igual forma, os cursos apresentados pelo candidato não estão relacionados à área do

cargo  pleiteado.  Portanto  não  foram  pontuados  os  cursos  apresentados  pelo  candidato,  em

conformidade com o item 9.2.1 quesito II do Edital. 

Por todo o exposto fica o recurso do candidato INDEFERIDO permanecendo o mesmo na

condição de classificado em 23º lugar. 

Carandaí, 05 de outubro de 2022

Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos

Presidente da Comissão

Sávio Assunção Tavares Campos

Membro da Comissão

Vilson Ferreira Campos

Membro da Comissão
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RESULTADO DE RECURSOS
EDITAL Nº 11/2022

CANDIDATO (A): Naiara Paula Barbosa

CARGO: Fiscal de Posturas 

INSCRIÇÃO: 022

RELATÓRIO

Cuida-se  de  recurso  apresentado  pelo(a) candidato(a)  NAIARA PAULA BARBOSA,

classificado(a) em 10º lugar para o cargo de Fiscal de Posturas, através do formulário constante do

Anexo VI do Edital nº 011/2022, protocolado sob o nº 3840 em 04/10/2022, portanto considerado

tempestivo, onde  solicita  o  seguinte:  “Venho  através  deste  solicitar  uma  reavaliação  dos

certificados apresentados, pois de acordo com o edital os requisitos necessários para o cargo de

fiscal  de posturas  condizem com o  conteúdo programático  dos  cursos  apresentados,  envio  em

anexo as matérias e tópicos estudados nos mesmos, e ressalto os títulos mais importantes. Sem

mais a apresentar agradeço a atenção.”

CONCLUSÃO: (    ) DEFERIDO   ( X ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO:

A candidata  anexou  à  inscrição  cópias  dos  certificados  dos  seguintes  cursos  avulsos:

Aperfeiçoamento  em Vigilância  Sanitária  na Saúde Pública  (40  horas);  Auxiliar  Administrativo

Avançado (80 horas); Recepcionista avançado (40 horas); Introdução à Construção Civil (40 horas);

Gestão e Fiscalização de Obras, Projetos e Posturas (40 horas). 

O edital nº 011/2022 previa que serão considerados para fins de pontuação cursos avulsos na

área específica de atuação pleiteada com duração mínima de 40 (quarenta) horas cada. Apesar de

atender o quesito carga horária, os cursos apresentados pela candidata não estão relacionados à área

de Fiscalização de POSTURAS, com exceção do curso de Gestão e Fiscalização de Obras, Projetos

e Posturas (40 horas) que fora pontuado, visto que possui relação com a fiscalização de posturas.

As  atribuições  do  cargo  de  Fiscal  de  Posturas,  conforme  consta  no  edital  envolvem a

legislação de posturas e tributária, enquanto os cursos apresentados pela candidata dizem respeito à

fiscalização sanitária e de obras. 
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Por todo o exposto e considerando o item 9.3.2: “Não serão computados pontos para os:  d)

Cursos  não pertinentes  à área do cargo pleiteado”  fica o recurso da candidata  INDEFERIDO

permanecendo a mesma na condição de classificada em 10º lugar. 

Carandaí, 05 de outubro de 2022

Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos

Presidente da Comissão

Sávio Assunção Tavares Campos

Membro da Comissão

Vilson Ferreira Campos

Membro da Comissão
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