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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 14/2018. 

 

NEI PEREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de CARAÁ, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos do Edital nº 06/2018, do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2018, 

TORNA PÚBLICO o presente edital, para divulgar o que segue: 

 

1. HOMOLOGAÇÃO FINAL PSS Nº 02/2018 – CONTADOR: 

 

 

Inscrição Candidato Pontuação Classificação 

2 Valtraud Becker 17,9 1º 

3 Sandra Nara Fernandes dos 

Santos 

1,8 2º 

1 Ediane Bersagui Aresi 0,6 3º 

 

 

 

2. ANÁLISE RECURSO– Analisado o recurso interposto pela candidata de inscrição nº 3, a comissão 

decidiu pelo INDEFERIMENTO DO RECURSO. Da análise: O titulo “Programa Varejo Fácil 

Formação do Preço de Venda”, não obteve pontuação por não estar diretamente relacionado à área de 

contabilidade, conforme previsto no item 6.6 do edital. Quanto às declarações de experiência, não há 

como considerar tanto a experiência do Cargo de Contador, assim como experiência na área de 

contabilidade pública, por não existir cargo de Contador no plano de carreira da Câmara de Vereadores 

de Caraá, como está declarado em documento apresentado pela candidata. Contudo segue para 

apreciação do setor jurídico deste órgão. 

 

3. APRECIAÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA 

Recebe esse Assessor Jurídico do Município recurso de Sandra Nara Fernandes dos Santos contra o 

resultado preliminar de sua pontuação. 

Alega que a comissão não considerou para fins de pontuação a declaração fornecida pelo Legislativo 

Municipal de Caraá, a qual atesta experiência profissional na área de contadoria e contadoria pública. 

Merece ser julgado improcedente o recurso. 

Com efeito, uma simples análise do Plano de Carreira da Câmara de Vereadores de Caraá evidencia 

que não existe o cargo de contador no referido órgão do poder público, motivo pelo qual não podem ser 

consideradas as declarações que ora se reclama. 

Por fim, em relação aos certificados, não foram validados por não apresentarem relação direta com a 

área de contabilidade, conforme previsto no item 6.6 do edital. 

Essa é a nossa análise sobre a matéria, que submetemos a vossa consideração. 

 

 

Prefeitura Municipal de Caraá, 16 de fevereiro  de 2018. 

 

 
TISSIANO DA ROCHA JOBIM                                                      NEI PEREIRA DOS SANTOS 

Assessor Jurídica do Município                                                                       Prefeito Municipal 

            OAB/RS 74.185 

 

 

                                 

   Registre-se e publique-se: 

 

ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração, 

Fazenda e Planejamento. 


