
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

   Secretaria Municipal de Economia Solidária, Trabalho, Emprego e Renda. 

 

EDITAL 01/2021 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Nome do Candidato: Isabella Hollerback Alexandrias 

 

S��tese de Recurs� A ca�didata s��icita a a��ise da d�cu�e�ta��� exigida �� Edita� d� 

Pr�cess� Se�etiv� Si�p�ificad� �� 01�2021! repub�icad� e� 27�01�2021! da Secretaria 

$u�icipa� de Ec����ia S��idria! Traba�h�! E�preg� e Re�da! a�ega�d� que e�vi�u �s 

d�cu�e�t�s �� e)�ai� curricu��@te�fi��+t��i.�g.g�v.br! -u�ta�d� �  respectiv� c��pr�va�te! 

�� qua� c��sta � e�vi� de d�cu�e�t�s �a data de 26�01�2021! /s 21�18 h�ras. 

Respsta d Recurs� De ac�rd� c�� a ERRATA �� 02�2021! pub�icada e� 27�01�2021! �s 

i�teressad�s t��ara� c��heci�e�t�  da  Repub�ica��� d� Edita� e� c��e�t�!  �a qua� i�f�r�a  

a retifica��� das datas  das fases d� Pr�cess�! be� c���  �s efeit�s  desta Repub�ica���. 

Ta�b2�! f�i e�viada a�s ca�didat�s a�teri�r�e�te i�scrit�s!  atrav2s de e)�ai�! a decis�� 

pr�ferida �a referida errata! assi� defi�ida ��s ite�s I! II e III da �es�a! 

 

                                                   Decide: 

 

 I - Retificar as datas programadas para as fases do Processo – Anexo V e 

consequentemente os subitens 1. do item III – das Inscrições; subitem 1. 

do item XI- do Resultado e Análise de Título e de Experiência e subitem 2 

do item XIII- Da Divulgação do Resultado Final da Seleção, em 

conformidade com o Anexo V do Edital, abaixo; 

 II - Tornar sem efeito as inscrições efetuadas pelos candidatos no 

período de 25/01/2021 a 26/01/2021 e,   (grifo nosso) 

 III – Reabrir o prazo de inscrições do Processo Seletivo para 28/01/2021 a 

29/01/2021 (grifo nosso). 

 

Não obstante a recorrente ter enviado os documentos em 26/01/2021, as inscrições efetuadas 

nesta data e consequentemente os documentos que acompanham tornaram sem efeito, conforme 

errata acima citada. 

 

Tendo em vista que  a requerente não enviou a documentação conforme subitem 5 do item III 

do Edital , INDEFERIMOS o presente recurso.  

 

Teófilo Otoni, 09 de fevereiro de 2021. 

 

(Original Assinado) 

Comissão Realizadora do Processo Seletivo 

Edital 01/2021  


