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Reunião da Comissão do Processo Seletivo para os cargos de ELETRICISTA, MARCENEIRO, 
MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS, OPERÁRIO BRAÇAL, PEDREIRO, PINTOR, RECEPCIONISTA, 
SERVENTE E VIGIA, EDITAL N.º 001/2021 – SEMAD, reunidos no dia 04 de novembro do corrente ano, 
às 16 horas, na Secretaria Municipal de Governo. A comissão conforme portaria N.º 642, de 27 de 
setembro de 2021, que dispõe sobre a criação da Comissão do Processo Seletivo Simplificado de 
Cadastro de Reserva e Contratação de profissionais nas áreas Eletricista, Marceneiro, Motorista, 
Operador de Máquinas, Operário Braçal, Pedreiro, Pintor, Recepcionista, Servente e Vigia, em caráter 
emergencial e provisório de excepcional interesse público, objetivando atender as secretarias de 
Administração, Assistência Social, Educação, Obras e Serviços e Saúde, composta pelos servidores: 
Ana Zuca Boldrini Araújo, Richard Ribeiro de Moraes, Kalinka Dias da Silva, Rosa Maria de O. da Silva 
Coelho, Licia Lustoza de Araujo de Oliveira, Vanda Boldrini Marvila, Cleberson de Senna Barboza, 
Wait Nunes Bernardo, Lara Francisca Polonini Valiati e Leonel Silveira Alpohim. A presente Comissão 
é presidida pela servidora Ana Zuca Boldrini Araújo, que fez a abertura da reunião informando que o 
objetivo da mesma era para análise do processo de inscrição, de classificação e de recursos conforme 
o cronograma do Edital. A Presidente informou que as inscrições foram realizadas entre os dias 04 e 
19 de outubro de 2021, por meio físico, através de ficha de inscrição e que transcorreu tudo na 
perfeita ordem, sendo contabilizadas 982 (novecentos e oitenta e duas) inscrições. Após o 
encerramento das inscrições, foi confeccionada a listagem de classificação a partir dos critérios 
estabelecidos no Edital n.º 001/2021, sendo esta listagem considerada Resultado Parcial.  A partir da 
divulgação do Resultado Parcial, se iniciou o período do recurso nos dias 27 e 28 de outubro de 2021. 
Findando este período, constatamos que foram apresentados 21 (vinte e um) pedidos de recursos, 
sendo 14 (quatorze) indeferidos, 6 (seis) deferidos e 1 (um) parcialmente deferido. Diante da 
constatação e após a certificação que o processo transcorreu de acordo com as normas do edital, foi 
autorizado pela Comissão à publicação da listagem de classificação – Resultado Final – no site da 
Prefeitura de Piúma. No dia 04 de novembro de 2021 foi publicada uma errata com alterações nas 
classificações de Marceneiro e Vigia, considerando que a candidata Marlucia Gomes da Silva interpôs 
recurso objetivando a alteração de sua data de nascimento 12/11/1976 para 12/11/1965; 
Considerando que o recurso da candidata acima teve seu julgamento deferido, contudo, a data de 
nascimento não foi alterada na lista final; considerando que, após análise da lista de classificação 
final para o cargo de vigia, a Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo constatou que os 
candidatos Luciano de Souza Eduardo e Josiano Martins Donato, tendo em vista as suas pontuações, 
encontram-se em classificações equivocadas; considerando, que para sanar as irregularidades, a 
Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo optou por realizar a conferência das fichas de 
inscrições para o cargo de vigia e constatou que o candidato Valmir Siqueira dos Santos se encontra, 
equivocadamente, nesta lista, tendo em vista que este se inscreveu para o cargo de Marceneiro. 
Considerando a necessidade de adequação das situações expostas. Concluída esta etapa, a presente 
Comissão passou para definição dos novos prazos para dar sequência ao processo de contratação 
dos profissionais, conforme a Lei Municipal que autorizou o Processo de Contratação Temporária (lei 
2.422 de 16 de setembro de 2021). Assim, foi definida a data de 08 de novembro de 2021, pra 
PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONVOCAÇÃO e as datas de 10, 11 e 12 de novembro de 2021 para a 
CONVOCAÇÃO dos classificados, para a conferência da documentação conforme o edital.  
 
Piúma, 04 de novembro de 2021. 
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