
  
  
  
  
  
  
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 026-2021 

 

JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

EDITAL Nº 026-2021: Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação, 

por prazo determinado, de 02 (dois) Médicos Veterinários. 

AMPARO LEGAL: Lei Municipal nº 3.880/2021 

OBJETO: Julgamento de recursos interpostos pelas candidatas Roberta Marmitt 

Pilatti e Vanessa Maria Farina. 

 

  Tratam-se de recursos interpostos pelas candidatas Roberta Marmitt 

Pilatti e Vanessa Maria Farina contra o resultado classificatório preliminar do Edital nº 

026/2021, que objetiva a contratação, por prazo determinado, de 02 (dois) médicos 

veterinários, em cumprimento à Lei Municipal nº 3.880/2021. 

  Após análise e manifestação pela Comissão de Execução de Processo 

Seletivo Simplificado (Ata nº 009/2021 - Edital nº 026/2021), os autos vieram conclusos 

para julgamento pelo Prefeito de Serafina Corrêa. 

  Breve relato. Decido. 

  Inicialmente, convém destacar que ambos os recursos foram 

protocolados em 23/04/2021, sendo, portanto, tempestivos. 

  Passo a analisar os recursos separadamente. 

1. Quanto ao recurso apresentado pela candidata Vanessa Maria Farina 

(inscrição nº 10). 

  Alega a candidata ter havido equívoco quanto à pontuação referente ao 

certificado por ela apresentado, emitido pela Embrapa, uma vez que se trata de órgão 

do governo federal, devendo ser valorado, portanto, com 08 (oito) pontos, e não com 04 

(quatro) pontos. 

  A Comissão, após análise, reconheceu que houve equívoco na 

pontuação. 

  Após análise, verifico que razão assiste à recorrente e à Comissão, 

devendo ser observado o constante do item 6.6.4, subitem “1”, do Edital nº 026/2021. 

  Nesse sentido, ratifico, como fundamentos para a presente decisão, os 

fundamentos elencados pela Comissão Especial Executora de Processos Seletivos 

Simplificados, designada pela Portaria nº 359/2021, constantes na Ata nº 009/2021 – 



  
  
  
  
  
  
 

 

Edital nº 026/2021, e JULGO PROCEDENTE o recurso interposto pela Sra. Vanessa 

Maria Farina, para que o certificado da Embrapa apresentado pela candidata seja 

valorado com 08 (oito) pontos, em consonância com o Edital nº 026/2021. 

2. Quanto ao recurso apresentado pela candidata Roberta Marmitt Pilatti 

(inscrição nº 03). 

  A candidata se insurge sobre diversos pontos, os quais também serão 

analisados separadamente. 

Afirma a recorrente que, de acordo com os itens 6.6.3 e 6.6.4 do Edital nº 

026/2021, devem ser valorados unicamente os títulos relativos à área de inspeção de 

produtos de origem animal e sanidade avícola, de maneira que os títulos referentes a 

outras áreas devem ser desconsiderados (bovinocultura, equinocultura, pequenos 

animais e demais áreas que não sejam afins ao cargo a ser exercido). 

No entanto, como bem ressaltado pela Comissão Especial, o item 6.6.3 

do Edital nº 026/2021 expressamente prevê que “Os documentos comprobatórios a 

serem considerados para os critérios de pontuação deverão ser relativos a área 

pertinente a função temporária constante neste processo seletivo, ou seja, ligados à 

área Veterinária. ” (Grifei) 

Ademais, consoante pode ser observado da leitura do art. 3º da Lei 

Municipal nº 3.880/21, as atribuições do cargo de médico veterinário são amplas, o que 

justifica a possibilidade de apresentação de títulos na forma como determinado pelo item 

6.6.3 do Edital nº 026/2021. 

Desse modo, acolho os fundamentos da Comissão Especial Executora 

de Processos Seletivos Simplificados como razões de decidir, e afasto as alegações da 

candidata no ponto ora analisado. 

Prosseguindo-se, alega a candidata que no item 6.6.4, subitens 1 e 2, do 

Edital nº 026/2021 não consta especialização latu e stricto sensu, de maneira que 

mestrados, doutorados e demais avaliações foram classificados como cursos, o que não 

o são. 

No entanto, conforme salientado pela Comissão Especial Executora de 

Processos Seletivos Simplificados, a valoração da documentação ocorreu em estrita 

observância às previsões contidas no Edital, sendo valorado os títulos que atendiam 

aos critérios previstos no item 6.6.4 do certame. 

Prevalece, portanto, o princípio da vinculação ao edital, sendo o presente 

momento processual restrito à interposição de recursos quanto ao resultado 

classificatório preliminar, e não quanto aos termos do certame. 

Somado a isso, esclareço que, nos termos do item 3.2 do Edital, “a 

inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 

presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.”. 



  
  
  
  
  
  
 

 

Assim, considerando o princípio da vinculação ao edital, que a avaliação 

dos títulos ocorreu em estrita observância ao item 6.6.4 do certame, bem como tendo 

em vista a previsão constante do item 3.2 do Edital, acolho os fundamentos da 

Comissão Especial Executora de Processos Seletivos Simplificados como razões de 

decidir, e afasto as alegações da candidata no ponto. 

Da mesma forma, não merece guarida o requerimento da recorrente para 

“avaliação de todos os cursos ditos EAD”, pois, conforme bem pontuado pela Comissão 

Especial, “não compete a esta Comissão avaliar quais os certificados são confiáveis. As 

diligências efetuadas restringiram-se as empresas citadas em grau de recurso. 

Ademais, na ficha de inscrição dos candidatos está prevista a declaração de veracidade 

dos documentos apresentados, bem como, no item 4.1.12 do Edital, consta que o 

currículo profissional apresentado pelo candidato, deverá ser acompanhado da cópia 

autenticada dos títulos que compravam as informações”. 

Por fim, sustenta a recorrente que os certificados emitidos pela empresa 

WR Educacional LTDA não conferem lisura ao processo de seleção, pois, apesar de 

possuírem elevada carga horária, podem ser obtidos em poucos minutos, sendo 

possível, inclusive, escolher a carga horária desejada.  

Posteriormente, a candidata narrou que a mesma situação se repetiu em 

relação à empresa Centro Educacional Sul Mineiro LTDA – ME (Fasul Educacional 

Instituição de Ensino Superior). 

Em razão da gravidade da situação narrada pela recorrente, houve a 

prorrogação dos prazos previstos no Edital, para realização de diligências pela 

Comissão. 

Após inscrição em cursos das referidas empresas, a Comissão verificou 

que “existe a possibilidade de emissão de certificado sem que o aluno acesse os 

materiais de estudo, não havendo controle de frequência, uma vez que a Comissão 

efetuou a inscrição e não cumpriu qualquer carga horária, entretanto, sendo aprovada 

na avaliação, foi emitido o certificado”.  

Desse modo, havendo fundada dúvida quanto à idoneidade dos 

certificados, o recurso da candidata merece prosperar no ponto, devendo ser excluídos 

da pontuação os certificados emitidos pelas empresas WR Educacional LTDA e Centro 

Educacional Sul Mineiro LTDA – ME (Fasul Educacional Instituição de Ensino Superior). 

Derradeiramente, destaco que o edital não prevê a exclusão de 

candidatos em casos semelhantes, devendo eventual responsabilização ser apurada 

pelo órgão competente. 

Nesse sentido, ratifico, como fundamentos para a presente decisão, os 

fundamentos elencados pela Comissão Especial Executora de Processos Seletivos 

Simplificados, designada pela Portaria nº 359/2021, constantes na Ata nº 009/2021 – 

Edital nº 026/2021, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso interposto 

pela candidata Roberta Marmitt Pilatti, para que sejam desconsiderados da 



  
  
  
  
  
  
 

 

pontuação dos candidatos os certificados emitidos pelas empresas WR Educacional 

LTDA e Centro Educacional Sul Mineiro LTDA – ME (Fasul Educacional Instituição de 

Ensino Superior). 

  Destarte, dou como julgado os recursos protocolados sob o nº 641 e nº 

643. 

  Deixo de encaminhar cópia do presente ao Ministério Público Estadual, 

uma vez que a diligência será providenciada nos autos do Procedimento nº 

01776.000.165/2021. 

  Publique-se. 

  Encaminhe-se à Comissão Especial Executora de Processos Seletivos 

Simplificados, para que proceda à reavaliação dos títulos apresentados, levando em 

conta a presente decisão. 

 

Serafina Corrêa, RS, 30 de abril de 2021. 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito de Serafina Corrêa 

 


