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RECURSOS INDEFERIDOS 
 
Candidato: Gustavo Scherrer Lima. 
Número de inscrição: 238. 
Situação: Recurso indeferido - Itens 4.3, 4.8 e 11.3. 
Motivo: Não preencheu requisito mínimo, (curso de eletricista apenas para o cargo). 
Resposta: Conforme consta no Edital Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de 
Piúma/ES, antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler atentamente o Edital e suas erratas, se 
houver, bem como seus anexos e toda a Legislação que o rege, inteirando-se das condições do certame, 
certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos (item 4.8). Ademais, a Secretaria 
Municipal de Administração e a Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizarão pelo 
preenchimento incorreto dos dados da inscrição, DEVENDO APENAS RECEBER AS 
INSCRIÇÕES NOS DIAS ESTABELECIDOS NO CRONOGRAMA - ANEXO III (item 4.3). Por 
fim, somente serão avaliados os recursos referentes a critérios de pontuação, sendo que erros de 
preenchimento de ficha NÃO SERÃO AVALIADOS (item 11.3). 
 
Candidato: Paulo Carvalho Candido. 
Número de inscrição: 45. 
Situação: Recurso indeferido - Itens 11.4 e 11.5. 
Motivo: Pediu recontagem dos pontos. 
Resposta: Depois de verificar novamente a pontuação está correta. Conforme consta no Edital 
Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, na impetração do recurso 
deverão ser apresentados argumentos que visem esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
Desta forma, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em suas razões de recurso. Sendo o 
recurso inconsistente, intempestivo ou que esteja em desacordo com as especificações contidas neste 
Edital, será indeferido. 
 
Candidato: Vera Lucia Miranda. 
Número de inscrição: 01. 
Situação: Recurso Indeferido - Itens 4.3, 4.8 e 11.3. 
Motivo:  A candidata deixou de preencher (informar) seu tempo de serviço em sua ficha de inscrição. 
Resposta: Conforme documento anexo, não será possível contabilizá-lo, visto que antes de efetuar a 
inscrição, o candidato deverá ler atentamente o Edital e suas erratas, se houver, bem como seus anexos 
e toda a Legislação que o rege, inteirando-se das condições do certame, certificando-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos (item 4.8). Ademais, a Secretaria Municipal de Administração 
e a Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizarão pelo preenchimento incorreto dos dados 
da inscrição, DEVENDO APENAS RECEBER AS INSCRIÇÕES NOS DIAS ESTABELECIDOS 
NO CRONOGRAMA - ANEXO III (item 4.3). 
 



Candidato: Euziro de Andrade da Matta 
Número de Inscrição: 621. 
Situação: Recurso Indeferido - Itens 4.3 e 4.8. 
Motivo: No ato da inscrição o candidato errou o tempo de serviço. 
Resposta: Considerando que o candidato deixou de preencher (informar) seu tempo de serviço em 
sua ficha de inscrição, conforme documento anexo, não será possível solicitar o seu preenchimento 
após o prazo, visto que antes de efetuar a inscrição, é dever do candidato ler atentamente o Edital e 
suas erratas, se houver, bem como seus anexos e toda a Legislação que o rege, inteirando-se das 
condições do certame, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos (item 4.8). 
Ademais, a Secretaria Municipal de Administração e a Comissão do Processo Seletivo não se 
responsabilizarão pelo preenchimento incorreto dos dados da inscrição, DEVENDO APENAS 
RECEBER AS INSCRIÇÕES NOS DIAS ESTABELECIDOS NO CRONOGRAMA - ANEXO III 
(item 4.3). 
 
Candidato: Rosângela Mulinari de Jesus. 
Número de Inscrição: 422. 
Situação: Recurso Indeferido - Itens 11.4 e 11.5. 
Motivo: No pedido de recurso a candidata mandou um anexo com a cópia de sua ficha de inscrição 
apenas. 
Resposta: Na impetração do recurso deverão ser apresentados argumentos que visem esclarecer ou 
complementar a instrução do processo (item 11.4), o que não foi feito no presente caso. Desta forma, 
o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em suas razões de recurso. Sendo o recurso 
inconsistente, intempestivo ou que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Edital, 
será indeferido (item 11.5). 
 
Candidato: Iqueli Almeida Araújo. 
Número de Inscrição: 704 
Situação: Recurso Indeferido - Item 7.1. 
Motivo: Pediu revisão na pontuação de escolaridade. 
Resposta: A atribuição de pontos para a classificação dos candidatos será feita de acordo com o que 
for informado por este no ato de sua inscrição. Para o cargo de recepcionista a habilitação mínima 
(escolaridade) é ensino médio completo. Desta forma, considerando que a candidato informou sua 
escolaridade como sendo ensino médio completo, os requisitos mínimos do cargo NÃO serão 
pontuados (item 7.1). 
 
Candidato: Andressa da Conceição Pereira. 
Número de Inscrição: 195. 
Situação: Recurso Indeferido - Itens 11.4 e 11.5. 
Motivo: Apresentou a ficha de recurso sem preenchimento. 
Resposta: Na impetração do recurso deverão ser apresentados argumentos que visem esclarecer ou 
complementar a instrução do processo (item 11.4), o que não foi feito no presente caso. Desta forma, 
o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em suas razões de recurso. Sendo o recurso 
inconsistente, intempestivo ou que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Edital, 
será indeferido (item 11.5). 
 
Candidato: Eduarda Silva Ferreira. 
Número de Inscrição: 253. 
Situação: Recurso Indeferido - Itens 11.4 e 11.5. 
Motivo: Apresentou somente um anexo de comprovante de CNH-social. 
Resposta: Na impetração do recurso deverão ser apresentados argumentos que visem esclarecer ou 
complementar a instrução do processo (item 11.4), o que não foi feito no presente caso. Desta forma, 
o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em suas razões de recurso. Sendo o recurso 



inconsistente, intempestivo ou que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Edital, 
será indeferido (item 11.5). 
 
Candidato: Fernando Alves Merencio. 
Número de Inscrição: 505. 
Situação: Recurso indeferido - Itens 4.3, 4.8 e 11.3. 
Motivo: No ato da inscrição o candidato errou o tempo de serviço. 
Resposta: Conforme consta no Edital Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de 
Piúma/ES, antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler atentamente o Edital e suas erratas, se 
houver, bem como seus anexos e toda a Legislação que o rege, inteirando-se das condições do certame, 
certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos (item 4.8). Ademais, a Secretaria 
Municipal de Administração e a Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizarão pelo 
preenchimento incorreto dos dados da inscrição, DEVENDO APENAS RECEBER AS 
INSCRIÇÕES NOS DIAS ESTABELECIDOS NO CRONOGRAMA - ANEXO III (item 4.3). Por 
fim, somente serão avaliados os recursos referentes a critérios de pontuação, sendo que erros de 
preenchimento de ficha NÃO SERÃO AVALIADOS (item 11.3). 
 
Candidato: Carina Caldeira Santos. 
Número de Inscrição: 470. 
Situação: Recurso Indeferido - Item 7.1. 
Motivo: Pediu revisão na pontuação de escolaridade. 
Resposta: A atribuição de pontos para a classificação dos candidatos será feita de acordo com o que 
for informado por este no ato de sua inscrição. Para o cargo de recepcionista a habilitação mínima 
(escolaridade) é ensino médio completo. Desta forma, considerando que a candidato informou sua 
escolaridade como sendo ensino médio completo, os requisitos mínimos do cargo NÃO serão 
pontuados (item 7.1). 
 
Candidato: Andra Simões Victor da Matta. 
Número de Inscrição: 619. 
Situação: Recurso Indeferido - Itens 4.3 e 4.8. 
Motivo: No ato da inscrição o candidato errou o tempo de serviço. 
Resposta: Considerando que o candidato deixou de preencher (informar) seu tempo de serviço em 
sua ficha de inscrição, conforme documento anexo, não será possível solicitar o seu preenchimento 
após o prazo, visto que antes de efetuar a inscrição, é dever do candidato ler atentamente o Edital e 
suas erratas, se houver, bem como seus anexos e toda a Legislação que o rege, inteirando-se das 
condições do certame, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos (item 4.8). 
Ademais, a Secretaria Municipal de Administração e a Comissão do Processo Seletivo não se 
responsabilizarão pelo preenchimento incorreto dos dados da inscrição, DEVENDO APENAS 
RECEBER AS INSCRIÇÕES NOS DIAS ESTABELECIDOS NO CRONOGRAMA - ANEXO III 
(item 4.3). 
 
Candidato: Fábio Contaifer de Souza. 
Número de Inscrição: 505. 
Situação: Recurso indeferido - Itens 4.3, 4.8 e 11.3. 
Motivo: Pediu para acrescentar curso avulso, pois preencheu errado. 
Resposta: Conforme consta no Edital Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de 
Piúma/ES, antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler atentamente o Edital e suas erratas, se 
houver, bem como seus anexos e toda a Legislação que o rege, inteirando-se das condições do certame, 
certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos (item 4.8). Ademais, a Secretaria 
Municipal de Administração e a Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizarão pelo 
preenchimento incorreto dos dados da inscrição, DEVENDO APENAS RECEBER AS 
INSCRIÇÕES NOS DIAS ESTABELECIDOS NO CRONOGRAMA - ANEXO III (item 4.3). Por 



fim, somente serão avaliados os recursos referentes a critérios de pontuação, sendo que erros de 
preenchimento de ficha NÃO SERÃO AVALIADOS (item 11.3). 
 
Candidato: Luciana Lírio Scherrer. 
Número de Inscrição: 594. 
Situação: Recurso indeferido - Itens 4.3, 4.8 e 11.3. 
Motivo: No ato da inscrição o candidato preencheu incorretamente o campo de escolaridade. 
Resposta: Conforme consta no Edital Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de 
Piúma/ES, antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler atentamente o Edital e suas erratas, se 
houver, bem como seus anexos e toda a Legislação que o rege, inteirando-se das condições do certame, 
certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos (item 4.8). Ademais, a Secretaria 
Municipal de Administração e a Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizarão pelo 
preenchimento incorreto dos dados da inscrição, DEVENDO APENAS RECEBER AS 
INSCRIÇÕES NOS DIAS ESTABELECIDOS NO CRONOGRAMA - ANEXO III (item 4.3). Por 
fim, somente serão avaliados os recursos referentes a critérios de pontuação, sendo que erros de 
preenchimento de ficha NÃO SERÃO AVALIADOS (item 11.3). 
 
Candidato: Ayslan Quinteiro Torezani. 
Número de Inscrição: 243. 
Situação: Recurso indeferido. 
Motivo: Apresentação de declarações, supostamente falsas, de aptidão para assumir as funções 
ofertadas no Edital, conforme o Item 4.9. 
Resposta: Se o objetivo da manifestação contida no formulário de recurso é no sentido de impugnar 
o Edital, cumpre-nos informar que o período de impugnação foi nos dias 29 e 30 de setembro do 
corrente ano. Ressalta-se ainda que, a declaração citada na manifestação, será apresentada no 
momento da entrega dos documentos comprobatórios inerente às informações contidas na ficha de 
inscrição, uma vez que a inscrição foi realizada com base nos dados meramente declaratórios para 
fins de classificação, por meio da ficha de inscrição, que foi o único instrumento utilizado para a fase 
de classificação. 
 

 
RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO 

 
Candidato: Márcio Marvila Corrêa. 
Número de Inscrição: 18. 
Situação: Recurso parcialmente deferimento - Itens 4.3 e 4.8. 
Motivo: O candidato solicitou a correção de seu ano de nascimento onde foi corrigido imediatamente, 
e houve uma segunda solicitação sobre correção de horas em curso avulso. 
Resposta: Considerando que o candidato deixou de preencher (informar) que possui 200 (duzentas) 
horas de curso avulso em sua ficha de inscrição, conforme documento anexo, não será possível 
solicitar o seu preenchimento após o prazo, visto que antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá 
ler atentamente o Edital e suas erratas, se houver, bem como seus anexos e toda a Legislação que o 
rege, inteirando-se das condições do certame, certificando-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos (item 4.8). Ademais, a Secretaria Municipal de Administração e a Comissão do Processo 
Seletivo não se responsabilizarão pelo preenchimento incorreto dos dados da inscrição, DEVENDO 
APENAS RECEBER AS INSCRIÇÕES NOS DIAS ESTABELECIDOS NO CRONOGRAMA - 
ANEXO III (item 4.3). 
 
 
 
 
 



RECURSOS DEFERIDOS 
 
Candidato: Marlucia Gomes da Silva 
Número de Inscrição: 203 
Situação: Recurso deferido. 
Motivo: Pediu correção da data de nascimento. 
Resposta: Em conferência realizada por esta Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, 
foi constatado o preenchimento incorreto da data de nascimento da candidata, e corrigido o erro. 
 
Candidato: Renato Garcia Rossi. 
Número de Inscrição: 677. 
Situação: Recurso deferido. 
Motivo: Pediu correção do sobrenome. 
Resposta: Em conferência realizada por esta Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, 
foi constatado o preenchimento incorreto do último sobrenome do candidato, e corrigido o erro. 
 
Candidato: Abdala Cheibub. 
Número de Inscrição: 897. 
Situação: Recurso deferido. 
Motivo: Pediu reclassificação do cargo de Vigia. 
Resposta: Em conferência realizada por esta Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, 
foi constatado que a classificação estava errada, uma vez que candidatos com “IDADE” como  
critério de desempate estavam fora da ordem correta. Foi realizada a reclassificação da lista de 
candidatos. 
 
Candidato: Vanilda Nascimento Aranha. 
Número de Inscrição: 161. 
Situação: Recurso deferido. 
Motivo: Pediu reclassificação do cargo de Servente. 
Resposta: Em conferência realizada por esta Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, 
foi constatado que a classificação estava errada, uma vez que candidatos com “IDADE” como  
critério de desempate estavam fora da ordem correta. Foi realizada a reclassificação da lista de 
candidatos. 
 
Candidato: Devair de Almeida Olmo. 
Número de Inscrição: 896. 
Situação: Recurso deferido. 
Motivo: Pediu reclassificação do cargo de Vigia. 
Resposta: Em conferência realizada por esta Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, 
foi constatado que a classificação estava errada, uma vez que candidatos com “IDADE” como  
critério de desempate estavam fora da ordem correta. Foi realizada a reclassificação da lista de 
candidatos. 
 
Candidato: Tereza Marcia da Silva Silveira. 
Número de Inscrição: 464. 
Situação: Recurso deferido. 
Motivo: Pediu para adicionar o último sobrenome. 
Resposta: Em conferência realizada por esta Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, 
foi constatado o preenchimento incorreto do último sobrenome do candidato, e corrigido o erro. 
 
 
 








































