
 MUNICÍPIO DE TURVO / SC                                                   Processo Seletivo Simplificado 002/2018 

 

1 www.psconcursos.com.br 

 
MUNICÍPIO DE TURVO/SC 

PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2019 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR 

 
 

O MUNICÍPIO DE TURVO, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e a PS Concursos, torna 
público a análise e julgamento dos recursos quanto a Classificação (resultado) Preliminar, conforme segue: 
 

RECURSO 01 

INSCRIÇÃO 1520336 (Rosane Darabas) 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 j) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF CENTRAL (Micro Área 03) 

PEDIDO 

A requerente solicita transferência da candidata de inscrição 1541691 para área onde 
reside, pois afirma que a mesma não mora no bairro em que se inscreveu, ao o cargo 
de Agente Comunitário de Saúde - ESF CENTRAL (Micro Área 03), descumprindo 
assim o disposto no anexo V do presente edital e lei 11.350/06. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede, pois informa-se que 
esta exigência será observada na contratação, e caso não seja atendida, o candidato 
deverá ser imediatamente eliminado do certame pelo contratante, neste caso o 
Município de Turvo. Todos os requisitos precisarão ser comprovados no momento da 
admissão, tanto do edital quanto da lei 11.350.  

Observa-se alguns itens do edital que comprovam tal situação, são eles: 5.1, 5.2 e 5.3, 
assim como todo o item 12. Também precisam ser levados em consideração, os itens 
13.5, 13.6 e 13.7 que deverão ser atendidos. Neste interim, na fase de admissão, 
ocorrerá a entrega de documentos comprobatórios, e nesta fase qualquer candidato 
classificado poderá ser eliminado caso não apresentar os mesmos. Vale reforçar que 
todos os participantes do certame deverão estar atentos as publicações oficiais do 
município informando os contratados. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

TURVO/SC, em 30 de JULHO de 2019. 

 

ROBERTO CARLOS PATEL 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

 TIAGO ZILLI 
Prefeito Municipal 


