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EDITAL Nº 42/2020  
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3/2020 – AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – MACROÁREA DO ESF I E ESF II 

 
DECISÃO DE RECURSOS IMPETRADOS 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ÁLVARO NACKLE 

URT, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica do Município, no art. 44.  

 

- De acordo com o Edital n. 26, anexo I, de 31 de janeiro de 2020, da Classificação Preliminar, após ter sido 

garantido a todos os candidatos o direito de interpor recursos no dia 3 de fevereiro de 2020; 

 

TORNA PÚBLICA, em ordem alfabética, a decisão dos recursos impetrados pelos candidatos participantes do 

Processo Seletivo Simplificado n. 3/2020, após a avaliação da Comissão Técnica de Processo Seletivo 

Simplificado, conforme estabelecido através dos Anexos I – Deferimentos e II - Indeferimentos, conforme as 

especificações constantes neste Edital. 

 

 

 

ÁLVARO NACKLE URT 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – DOS DEFERIMENTOS  

 
DECISÃO 

 
AUTOS: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 3/2020 
RECORRENTE: SINÉIA GOMES 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF I 
 

SITUAÇÃO: DESEMPATE 

Trata-se do pedido de recurso impetrado pela candidata SINÉIA GOMES, RG n. 001222952, para o Processo 
Seletivo Simplificado n.3/2020, no qual a candidata solicita análise quanto ao empate com os demais 
candidatos, assim, vem perante esta Comissão solicitar análise. 

É o breve relatório. 

Passa-se à análise. 

 
A candidata apresentou a documentação de forma presencial na Diretoria de Planejamento e Gestão da 
Secretaria Municipal de Administração, onde foi numerada seqüencialmente de 1 a 16 e lacrada em envelope 
próprio para posterior análise da Comissão Técnica de Processo Seletivo Simplificado. 

Após o recebimento do recurso, foi constatada a legalidade do mesmo, em virtude da análise que trata o item 
6, do Edital n. 22, de 22 de janeiro de 2020, onde, no caso de empate com os demais candidatos participantes 
do certame, será considerado o maior tempo prestado no Serviço Público, atendendo plenamente o que 
dispõe o item acima expendido. Vejamos: somente no caso de empate. 

Deste modo, considerando não se tratar de entrega intempestiva de documentação, não havendo nenhuma 
irregularidade na mesma e estando resguardada a exatidão das informações prestadas, esta Comissão 
Técnica de Processo Seletivo Simplificado, decide por unanimidade, pelo DEFERIMENTO do recurso 
impetrado pela candidata, determinando nova classificação, sendo esta devidamente publicada na 
Classificação Final.   

Bandeirantes – MS, 6 de fevereiro de 2020. 
 

COMISSÃO TÉCNICA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PORTARIA N. 70/2018 
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ANEXO II – DOS INDEFERIMENTOS 

 
DECISÃO 

 
AUTOS: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 3/2020 
RECORRENTE: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF II 
 

SITUAÇÃO: ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA FORA DA ABRANGÊNCIA DO ESF II 
 

Trata-se do pedido de recurso impetrado pela candidata ANA PAULA FERREIRA DA SILVA, RG n. 1299043, 
para o Processo Seletivo Simplificado n. 3/2020, no qual a candidata alega que as candidatas classificadas em 
1º e 2º lugar na Classificação Preliminar não residirem no bairro próximo ao ESF II, assim, vem perante esta 
Comissão solicitar análise. 

É o breve relatório. 

Passa-se à análise. 

A candidata apresentou a documentação de forma presencial na Diretoria de Planejamento e Gestão da 
Secretaria Municipal de Administração, onde foi numerada seqüencialmente de 1 a 12 e lacrada em envelope 
próprio para posterior análise da Comissão Técnica de Processo Seletivo Simplificado. 

Após a apresentação do recurso, apesar da candidata fazer jus aos seus direitos assegurados, resta claro a 
inobservância ao inteiro teor do Edital de Divulgação n. 22, de 22 de janeiro de 2020, onde, no edital 
referenciado em nada especifica que o candidato resida no bairro, obrigatoriamente o candidato deve residir na 
abrangência da macroárea onde deverá atuar. No presente caso, todos os candidatos obedeceram ao que 
preconiza o item 4, 4.1, “e”, quando da apresentação de comprovantes de endereço; logo, estão devidamente 
localizados em suas abrangências das  macroáreas. 

Deste modo, esta Comissão Técnica de Processo Seletivo Simplificado, decide por unanimidade, pelo 
INDEFERIMENTO do recurso impetrado pela candidata no que tange a temática, sendo mantida sua 
pontuação da Classificação Preliminar, a ser publicada na Classificação Final.   

Bandeirantes – MS 6 de fevereiro de 2020. 
 

COMISSÃO TÉCNICA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PORTARIA N. 70/2018 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GABINETE DO PREFEITO 

  

                       
                                   Rua Arthur Bernardes, 300 – Centro – Fone: (67) 3261-1425. 

                             CEP: 79430-000 - Bandeirantes/MS. 

 
DECISÃO 

 
AUTOS: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 3/2020 
RECORRENTE: CRISTIANE VIDAL DA SILVA SANTOS 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF I 
 

SITUAÇÃO: NÃO CONCORDÂNCIA COM A PONTUAÇÃO 
 
 

Trata-se do pedido de recurso impetrado pela candidata CRISTIANE VIDAL DA SILVA SANTOS, RG n. 
1.059.831, para o Processo Seletivo Simplificado n. 3/2020, no qual a candidata alega não concordar com a 
pontuação, assim, vem perante esta Comissão solicitar análise. 

É o breve relatório. 

Passa-se à análise. 

A candidata apresentou a documentação de forma presencial na Diretoria de Planejamento e Gestão da 
Secretaria Municipal de Administração, onde foi numerada seqüencialmente de 1 a 31 e lacrada em envelope 
próprio para posterior análise da Comissão Técnica de Processo Seletivo Simplificado. 

Após a apresentação do recurso, resta claro que apesar da candidata gozar de seus direitos que lhe são 
assegurados, a não concordância perante sua classificação não procede. Todos os documentos foram 
analisados dando sua devida pontuação, obedecendo os princípios da correlatividade e similaridade com o 
cargo pretendido, em atendimento ao que dispõe anexo III, do Edital n. 22, de 22 de janeiro de 2020. Há de se 
lembrar que esta comissão é favorável no que tange à mudança de pontuação da Classificação Preliminar para 
a Final, desde que haja procedência nos fatos apresentados.  

Deste modo, esta Comissão Técnica de Processo Seletivo Simplificado, decide por unanimidade, pelo 
INDEFERIMENTO do recurso impetrado pela candidata no que tange a revisão de pontuação, sendo mantida 
sua pontuação da Classificação Preliminar, a ser publicada na Classificação Final.   

Bandeirantes – MS 6 de fevereiro de 2020. 
 

COMISSÃO TÉCNICA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PORTARIA N. 70/2018 
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DECISÃO 

 
AUTOS: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 3/2020 
RECORRENTE: FABIANA FARIA DE OLIVEIRA 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF II 
 

SITUAÇÃO: ALEGAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR 
 

Trata-se do pedido de recurso impetrado pela candidata FABIANA FARIA DE OLIVEIRA, RG n. 7.867.768-6, 
para o Processo Seletivo Simplificado n. 3/2020, no qual a candidata alega que a candidata classificada em 3º 
lugar na Classificação Preliminar, tenha sofrido penalidade disciplinar, assim, vem perante esta Comissão 
solicitar análise. 

É o breve relatório, passa-se à análise. 

A candidata apresentou a documentação de forma presencial na Diretoria de Planejamento e Gestão da 
Secretaria Municipal de Administração, onde foi numerada seqüencialmente de 1 a 28 e lacrada em envelope 
próprio para posterior análise da Comissão Técnica de Processo Seletivo Simplificado. 

Após a apresentação do recurso, apesar da candidata fazer jus aos seus direitos que lhe são assegurados, fica 
evidenciado alguns quesitos apresentados por esta comissão, para ao final concluir. No item 4, 4.1 “f”, onde o 
(a) candidato (a) entrega declaração firmada de que não sofreu penalidade disciplinar de demissão, principal 
fato apresentado pela recorrente em seu recurso, de imediato se trata de ato próprio do(a) candidato (a), 
devendo ele (a) responder às penalidades previstas em Lei, de acordo com o art. 299 do Código Penal 
(Falsidade Ideológica), caso venha a incorrer em falsa declaração, para o exercício da função para a qual lhe 
foi auferida. 

Não obstante, para todos os candidatos participantes do certame, foi expedido pela Prefeitura Municipal, 
através da Diretoria de Planejamento e Gestão – RH, certidão negativa ou positiva, através de requerimento, 
onde, habilita ou inabilita o candidato a concorrer à vaga e, no presente caso, foi expedida a certidão negativa. 
A candidata em questão laborou como Agente de Combate as Endemias no Quadro de Contratados no período 
de 26/07/2018 até 31/12/2018, assim vejamos: a candidata desenvolveu os trabalhos ininterruptamente até o 
término do contrato, não sofrendo penalidade de demissão. 

Deste modo, esta Comissão Técnica de Processo Seletivo Simplificado, decide por unanimidade, pelo 
INDEFERIMENTO do recurso impetrado pela candidata no que tange a temática, sendo mantida a mesma 
pontuação e classificação anterior, a ser publicada na Classificação Final.   

Bandeirantes – MS 6 de fevereiro de 2020. 

 
COMISSÃO TÉCNICA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PORTARIA N. 70/2018 

 


