
  
  
  
  
  
  
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 092-2021 

 

JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

EDITAL Nº 092-2021: Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação, 
por prazo determinado, de até 02 (dois) Professor de Educação Infantil e até 02 
(dois) Professor de Séries Iniciais, com carga horária semanal de 25 horas, para 
compor a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Educação. 

AMPARO LEGAL: Lei Municipal nº 3.932/2021 

OBJETO: Julgamento de recursos interpostos pelas candidatas Viviane Roberta 
Dal Más (protocolo n. º 1282, de 13/08/2021) e Jéssica Fátima Maróstica (protocolo 
nº 1284, de 13/08/2021) 

 

  Tratam-se de recursos interpostos pelas candidatas Viviane Roberta Dal 
Más (protocolo n. º 1282, de 13/08/2021) e Jéssica Fátima Maróstica (protocolo nº 1284, 
de 13/08/2021), contra a relação preliminar dos inscritos, referente ao Edital nº 
092/2021. A candidata Viviane afirma que o site para emissão de certidão de 
antecedentes criminais não estava funcionando na data, motivo pelo qual foi até a 
Delegacia de Polícia e emitiu certidão de antecedentes policiais. Por sua vez, a 
candidata Jéssica postula seja oportunizada a assinatura faltante da ficha de inscrição 
do certame.  

  A Comissão de Execução de Processo Seletivo Simplificado opinou pela 
improcedência dos recursos (Ata nº 32/2021 - Edital nº 092/2021). 

  Após, vieram os autos conclusos para julgamento pelo Prefeito de 
Serafina Corrêa. 

  Breve relato. Decido. 

  Inicialmente, destaco que ambos os recursos foram protocolados em 
13/08/2021, sendo, portanto, tempestivos, motivo pelo qual passo à análise do mérito. 

  Alega a recorrente Viviane Roberta Dal Más que, por impossibilidade 
técnica do site, não conseguiu emitir a certidão constante do item 4.1.7 do edital, a 
saber, “Certidão de antecedentes criminais expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública obtida em https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao”.  

  No entanto, a recorrente não fez prova da impossibilidade técnica 
narrada, tampouco demonstrou ter realizado tentativa de emissão da certidão em outras 
datas.  



  
  
  
  
  
  
 

 

  Ademais, a certidão apresentada pela recorrente – certidão de 
antecedentes policiais – diverge da certidão exigida no mencionado item 4.1.7 do edital. 

  Desse modo, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, não 
merece prosperar o recurso da candidata.  

  No mesmo sentido já decidiu a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
INSCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 
DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LPIQUIDO E CERTO. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, 
Nº 70082314659, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 30-07-
2020) 

  Prosseguindo-se, requer a recorrente Jéssica Fátima Maróstica seja 
oportunizada a assinatura faltante da ficha de inscrição do certame. 

  Ocorre que o item 4.1.1 do edital expressamente previa que a ficha de 
inscrição do candidato deveria ser entregue devidamente preenchida e assinada.  

  Assim, com base no princípio da isonomia, não é lícito oportunizar à 
candidata chance para corrigir a omissão, razão pela qual o recurso deve ser improvido.  

Por todo o exposto, adoto como fundamentos para a presente decisão os 
motivos acima expostos e a Ata nº 32/2021 - Edital nº 092/2021, da Comissão de 
Execução de Processo Seletivo Simplificado, e JULGO IMPROCEDENTES os recursos 
interpostos por Viviane Roberta Dal Más (protocolo n. º 1282, de 13/08/2021) e Jéssica 
Fátima Maróstica (protocolo nº 1284, de 13/08/2021). 

  Publique-se e intime-se. 

     

Serafina Corrêa, RS, 17 de agosto de 2021. 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito de Serafina Corrêa 
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