ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017 – PMRC/SMAS.

RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): Sandra Sinara Bezerra – CPF: 056.525.904-08
Do Recurso: Trata-se de recurso interposto pela candidata questionando a falta de acesso à
documentação do candidato que ficou classificado em primeiro colocado, para fins de impugnação
do resultado divulgado pela Comissão.
Eis em síntese o recurso.
Justificativa do Resultado de Recurso : De acordo com o item 5.4 do edital, o candidato que obtiver
maior nota na primeira etapa considerar-se-á classificado para próxima etapa de caráter
classificatório e eliminatório, tendo sido divulgado o resultado da primeira fase com base neste
dispositivo legal acima referenciado.
Quanto ao fato alegado pela recorrente, que em tese estaria sendo prejudicado em razão de não ter
acesso a documentação do primeiro colocado, vislumbramos que a sua irresignação não se reveste de
fundamentação legal para tal, ante ausência de norma que assegure tal pretensão, contudo, vale
ressaltar que cabe a Comissão proceder com a análise da documentação apresentada pelos candidatos
e, por conseguinte, divulgação da nota individual, de acordo com o que resta previsto no item 5.4 do
Edital do presente certame, cuja pontuação se dá na forma estabelecida no Anexo I.
Desta feita, ressaltamos que a análise da documentação apresentada pelos candidatos cabe
exclusivamente à Comissão do PSS e não a qualquer candidato que participou da seleção, cuja
irresignação dar-se-ia na hipótese de constatação de irregularidade na apuração de sua pontuação, o
que não vem ao caso presente. Assim, o presente apelo deve conhecido, por ser tempestivo, e no
mérito julgado improcedente. RECURSO INDEFERIDO.
Riacho da Cruz (RN), 20 de fevereiro de 2017.
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