
                                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS  

 

 

SETAS 
Secretaria do Trabalho e Assistência Social 

Rua Dr José Ramalho,  1576 – Centro C.E.P. 62.900-000 – Russas – 
CE – Fone: (88) 3411.2005 

 

 

RESULTADO DO RECURSO 

Cargo: 2) Assistente Social 

Motivo: REANALISE DO PROCESSO SELETIVO 

Nome Da Requerente: MARIA EDILENE MARQUES DA SILVA 

 

1 - Dos fatos: 

 

A) A requerente entregou o recurso às 16h: 00, na Secretaria do Trabalho e 

Assistência Social, contestando o resultado preliminar da seleção simplificada, em 

que a mesma não conseguiu a pontuação mínima para a sua classificação; 

 

B) A requerente apresentou uma justificativa respaldando-se no Art. 6º da Lei 

8.742/93 – LOAS, que trata da organização da Assistência Social e define o 

Serviço ofertado pelo Centro de Referência de Assistência Social da seguinte 

maneira:  § 1o O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada 

em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à 

articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à 

prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 

básica às famílias. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011); 

 

C) A requerente entregou junto à documentação, uma cópia de um certificado de 

curso e duas declarações de trabalho nos CRAS´S COF e BTS. 

 

2 – Da análise e Decisão: 

 

A) A Comissão de Seleção recebeu o recurso, e após análise da justificativa resolveu 

acatá-la; 

B) A Comissão considerou intempestiva a entrega do certificado de curso, haja vista  

que no Item 7.2. do Edital 002/2017, está especificado que toda a documentação 

comprobatória deveria ser entregue no ato da inscrição. Neste caso, a justificativa 

não foi acatada.  

 

3 - Das disposições finais: 

 

Esta comissão, após a recontagem da pontuação e análise do resultado, publica no mural 

da Secretaria do Trabalho e Assistência Social e no site do Governo Municipal: 

http://russas.ce.gov.br/  o resultado final da Seleção Simplificada 002/2017. 

 

Russas, 29 de novembro de 2017 

 

Comissão de Seleção Simplificada 

http://russas.ce.gov.br/


                                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS  

 

 

SETAS 
Secretaria do Trabalho e Assistência Social 

Rua Dr José Ramalho,  1576 – Centro C.E.P. 62.900-000 – Russas – 
CE – Fone: (88) 3411.2005 

 

 

RESULTADO DO RECURSO 

Cargo: 1) Ensino Médio –  Orientador Social / Visitador 

Motivo: REANALISE DO PROCESSO SELETIVO 

Nome Dos Requerentes: 

FRANCISCO JOSE APRIGIO DA SILVA 

LILIAN MARIA SILVA MENDES 

ACHILEY ROCHA OLIVEIRA 

CICERA ANDRIELLY SALDANHA TEIXEIRA 

MARIA ILMARIA DE SOUSA OLIVEIRA 

 

1 - Dos fatos: 

 

A) Os requerentes descritos acima entregaram o recurso, na Secretaria do Trabalho e 

Assistência Social, contestando o resultado preliminar da seleção simplificada, em 

que os mesmos não atingiram a pontuação mínima para classificação; 

 

2 – Da análise e Decisão: 

 

A) A Comissão considerou intempestiva a entrega do certificado de curso, haja vista  

que no Item 7.2. do Edital 002/2017, está especificado que toda a documentação 

comprobatória deveria ser entregue no ato da inscrição,  portanto, não cabendo 

reanálise do resultado; 

 

B)    Em relação ao candidato FRANCISCO JOSE APRIGIO DA SILVA, o mesmo 

solicitou a revisão de horas aulas no curso de informática básica não 

contabilizadas em sua análise documental.   

           A Comissão revisou a sua documentação do candidato e após reanálise incluiu a 

pontuação na fase 2, que passou de 0.5 para 1.5. Ressalta- se que apesar da alteração 

da pontuação não altera a classificação geral;   

 

C) A comissão esclarece que os critérios da seleção estão especificados do Edital de 

Seleção, e esta comissão definiu o critério de pontuação, levando em consideração 

o tempo de experiência/qualificação na Política de Assistência Social; e a 

experiência como entrevistador/visitador  e o trabalho com crianças, portanto, não 

acatou a justificativa do candidato em relação ao tempo de experiência; 

 

3 -  Das disposições finais: 

 

A) O resultado final para o cargo 1) Ensino Médio –  Orientador Social / Visitador 

continua inalterado; 
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Secretaria do Trabalho e Assistência Social 
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B) Esta comissão, após a recontagem da pontuação e análise do resultado, 

publica no mural da Secretaria do Trabalho e Assistência Social e no site do 

Governo Municipal: http://russas.ce.gov.br/  o resultado final da Seleção 

Simplificada 002/2017. 

Russas, 29 de novembro de 2017 

 

 

Comissão de Seleção Simplificada 

http://russas.ce.gov.br/

