Prefeitura Municipal de Carandaí
União e compromisso com o povo
Adm. 2021-2024

RESULTADO DE RECURSOS
EDITAL Nº 08/2022
CANDIDATO: Cláudio Márcio Teixeira
CARGO: Operador de máquinas
INSCRIÇÃO: 011
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso apresentado pelo candidato CLAÚDIO MÁRCIO TEIXEIRA,
desclassificado para o cargo de Operador de Máquinas, através do formulário constante do Anexo
VI do Edital nº 008/2022, protocolado sob o nº 1691 em 03/05/2022, portanto considerado
tempestivo, onde solicita o seguinte: “Declaração de tempo de serviço, xerox carteira de trabalho”
e anexa os documentos informados ao recurso.
CONCLUSÃO: (

) DEFERIDO

( X ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO:
Os requisitos básicos para investidura no cargo de Operador de máquinas, conforme
ANEXO II do Edital nº 08/2022 eram: escolaridade mínima Séries Iniciais do Ensino Fundamental
(5º série, antigo 4º ano), possuir carteira C ou superior e experiência mínima de 01 (um) ano.
O candidato anexou, no ato da inscrição, cópia da carteira de trabalho (fl. 13 da CTB) onde
consta experiência no cargo de Operador de máquinas no período de 10/09/2020 a 28/11/2020,
período inferior a 01 (um) ano. As demais experiências anexadas à inscrição não comprovam
experiência no cargo, portanto não foram computadas. Sendo assim o candidato não atendeu ao
requisito básico exigido para o cargo.
O candidato anexou ao recurso, documento comprobatório de experiência no cargo, porém
conforme determina o item 8.6 do edital, NENHUM documento poderá ser apresentado após a
inscrição.
Por todo o exposto, o documento comprobatório de experiência apresentado pelo candidato
não poderá ser incluído à inscrição do mesmo, em conformidade com o item 8.6 do Edital nº
08/2022, mantendo, esta comissão, com fulcro no retro argumentado, o status de do
candidato/recorrente, Sr. Cláudio Márcio Teixeira, como DESCLASSIFICADO para o cargo de
Operador de máquinas no Edital nº 08/2022.
Carandaí, 04 de maio de 2022
Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos: ___________________________
Sávio Assunção Tavares Campos: __________________________________
Vilson Ferreira Campos: __________________________________
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