
CARGO:  OFICINEIRO DE ENCAMINHAMENTO AO MERCADO DE TRABALHO

Nº Inscrição: 45

Deferido (X)

CARGO:  OFICINEIRO DE ENCAMINHAMENTO AO MERCADO DE TRABALHO

Nº Inscrição: 206

Deferido (X)

CARGO:  OFICINEIRO DE ENCAMINHAMENTO AO MERCADO DE TRABALHO

Nº Inscrição: 39

Deferido (  )

RESPOSTA AO RECURSO:

Após analise do recurso da candidata, este foi considerado improcedente, pois os documentos apresentados para

avaliação; cursos, fóruns e/ou capacitações sobre os conhecimentos da legislação referente à política de

Assistência Social; e experiência de trabalho ou atuação em programas, projetos, serviços e/ou benefícios

socioassistenciais, conforme item 5.11 do edital, condizem com a pontuação já auferida pela candidata no

resultado provisório.

RESPOSTA AO RECURSO:

Após analise do recurso da candidata, este foi considerado procedente no que tange a experiência profissional em

declaração apresentada, em conformidade com o item 5.11.1 letra b). Assim será inserido na classificação que

segue a pontuação e a colocação da candidata. 

Situação do Recurso

Nome da Candidata: CAMILA MEDEIROS MACHADO Indeferido (X)

Situação do Recurso

Nome da Candidata: MÔNICA REZENDE GUIMARÃES MARQUES Indeferido (  )

RESPOSTA AO RECURSO:

Após analise do recurso da candidata, este foi considerado procedente no que tange a experiência profissional em

declaração apresentada, em conformidade com o item 5.11.1 letra b). Assim será inserido na classificação que

segue a pontuação e a colocação da candidata. 

No que tange o recurso sobre os certificados, este foi considerado improcedente, pois os documentos

apresentados já foram avaliados e inclusive foi atribuida a pontuação maxima constante do item 5.11.1 letra a).

Indeferido (  )

EDITAL  001/2021

ESTADO DE GOIÁS

Município de Uruaçu 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

RESPOSTAS AOS RECURSOS

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital Normativo n. 001/2021, no uso de

suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 1.981/2018, bem como o que prescreve o

Cronograma das Atividades do Processo Seletivo Simplicado, torna público aos candidatos e à sociedade em geral

as RESPOSTAS AOS RECURSOS do Processo Seletivo Simplicado, para selecionar profissionais para composição

do quadro de exercício temporário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Uruaçu (GO).

Nome da Candidata: RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO

Situação do Recurso



CARGO:  ORIENTADOR SOCIAL I

Nº Inscrição: 08

Deferido (X)

CARGO:  ORIENTADOR SOCIAL I

Nº Inscrição: 42

Deferido (X)

CARGO:  ORIENTADOR SOCIAL I

Nº Inscrição: 40

Deferido (  )Nome da Candidata: CAMILA MEDEIROS MACHADO Indeferido (X)

RESPOSTA AO RECURSO:

Após analise do recurso da candidata, este foi considerado improcedente, pois os documentos apresentados para

avaliação; cursos, fóruns e/ou capacitações sobre os conhecimentos da legislação referente à política de

Assistência Social; Curso de Informática Básica; e experiência de trabalho ou atuação em programas, projetos,

serviços e/ou benefícios socioassistenciais, conforme item 5.10 do edital, condizem com a pontuação já auferida

pela candidata no resultado provisório.

Nome da Candidata: RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO Indeferido (  )

RESPOSTA AO RECURSO:

Após analise do recurso da candidata, foi constatado equívoco na contagem dos pontos no quesito experiência

profissional, contante do item 5.10.1 letra c), assim, ocorreu a recontagem da pontuação e será auferida sua

pontuação na classificação que segue.

Situação do Recurso

Nome da Candidata: KEILA RIBEIRO DE FREITAS Indeferido (  )

RESPOSTA AO RECURSO:

Após analise do recurso da candidata, este foi considerado procedente no que tange a experiência profissional em

declaração apresentada, em conformidade com o item 5.10.1 letra c). Assim será inserido na classificação que

segue a pontuação e a colocação da candidata. 

Situação do Recurso

Situação do Recurso

Polismar de Abreu Souza

Marcos Rogério Prates

Membro 

Uruaçu (GO), 22 de março de 2021.

Presidente

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 001/2021

Secretário

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 001/2021

Guttyerres Gondim Mendes Melo



Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 001/2021

Welligton Pires do Prado

Membro 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 001/2021

Raiane Jessica Gouveia de Carvalho

Membro 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 001/2021


