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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 011/2018
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIRO – 20 HORAS
ATA DELIBERATIVA
Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito (27/03/2018), às
11:00, reuniu-se, na Secretaria Municipal de Administração de Caparaó, os membros da
Comissão Permanente de Seleção da Prefeitura Municipal, nomeados pela Portaria nº. 021, de
23 de fevereiro de 2018, para analisar e deliberar sobre os atos e fatos pertinentes ao Processo
Seletivo em epígrafe. Ato contínuo, averiguou a Comissão que referido processo de seleção
foi devidamente instaurado e instruído conforme os parâmetros legais.
Conforme consignado na Ata da Chamada Inicial de Designação / 2018, as
candidatas Tatiane Valério Novaes Paiva e Taciana Gomes de Paula, únicas inscritas, se
fizeram presentes à designação sem portar parte da documentação obrigatória para a
contratação, de modo que a Comissão procedeu à inabilitação das candidatas. Também
registra a Ata que as concorrentes, com vistas à celeridade de publicação de novo edital,
voluntariamente decidem abrir mão do direito a eventual recurso.
Dessa forma, considerando que a Portaria nº. 021/2018, prevê que “A
Comissão nomeada por esta Portaria poderá, tantas vezes quanto necessário, publicar editais
convocatórios, desde que insucedida a seleção em que atuar” (art. 3º), resolve julgar
FRACASSADO o presente Processo Seletivo Simplificado para contratação de temporária de
Enfermeiro – 20 Horas, comprometendo-se a publicar, na sequência, novo Edital
convocatório, visando o regular recrutamento de profissional que atenda às necessidades do
Município.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião. Eu, Pedro
Henrique de Matos Martins, redigi esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais
membros da Comissão de Seleção.
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