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COMISSÃO DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO N° 01/2023 

 

ATA N° 05 
 

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 

horas, no prédio da Secretaria Municipal de Gestão Pública, reuniram-se os membros da 

Comissão de Execução do Processo Seletivo Público N° 01/2023, designados através da 

Portaria n° 34.600, de 13 de janeiro de 2023.  

 Foram recebidos os recursos em relação ao resultado preliminar da prova de 

títulos, protocolados sob o nº 2023/847, pelo candidato de inscrição nº 03, para o cargo de 

Médico Veterinário; e 2023/856, pelo candidato de inscrição nº 02, para o cargo de 

Engenheiro Civil. Ambos os requerimentos são tempestivos, à medida que protocolados 

em 27 de janeiro de 2023, prazo previsto no Cronograma de Execução do Certame. 

Em suas alegações, o candidato de inscrição nº 03 para o cargo de Médico 

Veterinário, requer a reconsideração por parte dessa Comissão, tendo em vista o 

Contrato Administrativo de Serviço Temporário mantido com o Município de Dom 

Feliciano, iniciado em 1º de abril de 2022, pois entre seu término e a próxima contratação 

o período de um ano será atingido. 

O candidato de inscrição nº 02 para o cargo de Engenheiro Civil, por sua vez, 

requer a reconsideração por parte dessa Comissão para que seja considerado o prazo de 

oito meses do Contrato Administrativo de Serviço Temporário mantido com o Município de 

Dom Feliciano, iniciado em 10 de junho de 2022. 

A Presidência da Comissão entendeu pelo provimento de ambos os recursos, no 

sentido de considerar proporcionalmente a pontuação quanto ao período de Contrato 

Administrativo de Serviço Temporário mantido entre os requerentes e o Município, na 

razão de 0,83 (zero vírgula oitenta e três) pontos por mês, restando o candidato de 

inscrição nº 03 para o cargo de Médico Veterinário com a pontuação de 7,47 no critério 

“Experiência Profissional na área em pessoa jurídica de direito público desde 2017, sem 

sobreposição de tempo (por ano)”, e o candidato de inscrição nº 02 para o cargo de 

Engenheiro Civil com a pontuação de 5,81 no referido critério. 

Em divergência à Presidência da Comissão, os demais membros entenderam pelo 
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desprovimento dos recursos, tendo em vista que o valor unitário do critério “experiência 

profissional na área em pessoa jurídica de direito público desde 2017, sem sobreposição 

de tempo (por ano)”, previsto na tabela do item 3.1 do Edital do Certame, não comporta 

pontuação proporcional a períodos inferiores a um ano completo. 

Dessa forma, por maioria, esta Comissão entendeu pelo desprovimento dos 

recursos interpostos em relação aos resultados das provas de títulos, sendo mantida a 

pontuação atribuída na Ata 03.  

Submeta-se o expediente ao senhor Prefeito, para apreciação final. 
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