
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS  

 

A comissão Municipal de Acompanhamento e fiscalização do Processo Seletivo Simplificado 001/2019, nomeados 

pelo Decreto 029/2019, de 29 de março de 2019,  no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

Classificação Nome do Candidato Cargo Decisão 

21º Mikaela Nurie da Silva Souza Auxiliar de Serviços 
Gerais 

DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso impetrado pela candidata, a Comissão de Seleção do Processo Seletivo 
001/2019, resolve por DEFERIR o pedido, tendo em vista que a candidata acertou 24 (vinte e quatro) questões da 
avaliação objetiva, e não (vinte e três) questões como foi divulgado no resultado do prova objetiva.  
Diante desse lapso temporal, resolveu-se reclassificar a candidata, acatando o pedido do recurso.  

 

Classificação Nome do Candidato Cargo Decisão 

02º Paulo Gabriel Pereira de Souza Eletricista INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso impetrado pelo candidato, a Comissão de Seleção do Processo Seletivo 
001/2019, resolve por INDEFERIR  o pedido, tendo em vista que a avaliação realizada foram adotados, de forma 
isonômica, todos os critérios contidos e propostos pelo EDITAL , item 10,10.1, letra B, e este, por sua vez, contou 
com a adoção de todos os princípios legais da administração pública.  
Diante do desempenho aferido no momento da avaliação, resolveu-se não  acatar ao pedido do recurso.  

 

Classificação Nome do Candidato Cargo Decisão 

05º Thiago Vicente de Almeida Operador II INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso impetrado pelo candidato, a Comissão de Seleção do Processo Seletivo 
001/2019, resolve por INDEFERIR  o pedido, tendo em vista que a avaliação realizada foram adotados, de forma 
isonômica, todos os critérios contidos e propostos pelo EDITAL, item 10,10.1, letra B, e este, por sua vez, contou 
com a adoção de todos os princípios legais da administração pública.  
Diante do desempenho aferido no momento da avaliação, resolveu-se não  acatar ao pedido do recurso. 

 

Iepê, 25 de abril de 2019. 

 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2019 

Decreto nº 029/2019 de 29 de março de 2019. 

 


