
 

 

 

 

RESPOSTA AO RECURSO AO EDITAL 04 – ANÁLISE DE CURRÍCULOS 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 07/2022 

 

 

A candidata Carini Versa interpôs recurso, tempestivamente, ao edital 04 – análise dos 

currículos, referente ao item 7 (formatação dos currículos), para o cargo de Monitor/Supervisor do 

PIM. 

Apresentados os pressupostos e requisitos para interposição do recurso, passa-se ao 

mérito. 

 

DOS FATOS 

 

A candidata Carini Versa contestou a pontuação da análise curricular quanto ao tempo 

de serviço, uma vez que não foi contabilizado o exercício de atividade com a educação 

infantil nas oficinas realizadas no Centro de Referência de Assistência Social, além de 

experiência em psicologia clínica, onde são realizados atendimentos infantis. 

 

DOS FUNDAMENTOS 

 

Em análise à pontuação curricular, a Comissão avaliou que as atribuições não são 

desenvolvidas na Educação Infantil, dentro da estrutura educacional, conforme previsto em 

edital. Ademais, o edital não possui previsão de experiência em áreas de formação que 

prestam atendimento clínico em atendimento infantil. 

Da mesma forma, a Assessoria Jurídica opinou pelo não provimento do recurso, com 

base no princípio da legalidade, uma vez que a atuação na educação infantil envolve aspectos 

muito mais abrangentes que o atendimento psicológico de crianças que estão matriculadas na 

educação infantil, pois o profissional está inserido no ambiente em que as crianças se 

desenvolvem, de forma motora, psicossocial, intelectual, etc., estando diretamente ligados aos 

objetivos e princípios difundidos pelo Programa Primeira Infância Melhor – PIM, que será 

coordenado pelo profissional selecionado no presente processo seletivo.   

Nesse sentido, levando-se em consideração que o edital foi redigido de maneira clara, e 

que suas exigências não foram impugnadas no prazo hábil pela candidata recorrente, não há que 

se reconhecer atividade diversa ao disposto no edital, o qual é norma vinculante aos participantes. 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, acolho a análise da Comissão, bem como, o Parecer Jurídico, e decido 

pelo indeferimento das razões do recurso. 

 

  

Charrua/RS, em 13 de outubro de 2022.  

 

 

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 

 


