
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SELEÇÃO PÚBLICA 

RECURSOS JULGADOS PELA COMISSÃO 
OPERADOR E SERVIÇOS POSTAIS – EDITAL 081/2018 

NOME RECURSO RESPOSTA DA COMISSÃO 

JOSÉ MARDE GARCIA DA ROCHA O Candidato requer revisão de sua 
pontuação no quesito Experiência 
Profissional, anexando documentos 
comprobatórios na etapa de apresentação 
dos recursos. 

A Comissão, revisando todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato indefere o recurso, pois não foi encontrado nenhum 
comprovante no quesito Experiência Profissional.  
No item “Das Inscrições” o edital deixa claro que “Não serão 
aceitos, anexados ou trocados documentos após a inscrição”. 

JULIANA PEGORARO ADAMOLLI A candidata requer revisão de sua 
pontuação no quesito Experiência 
Profissional . 

A Comissão, revisando todos os comprovantes apresentados pela 
candidata indefere o recurso, pois não considerou pontuável sua 
experiência como Servente de Limpeza, uma vez que o edital 
considera pontuável “experiência profissional em atendimento ao 
público e atividades administrativas.” 

JORGE ANTONIO KICKHOFEL PINTO O candidato requer revisão sua 
desclassificação do processo seletivo, 
alegando que apresentou comprovante de 
escolaridade. 

A Comissão, revisando todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato  indefere o recurso, pois não identificou, entre os 
documentos comprobatórios apresentados um comprovante de 
escolaridade conforme exige o edital. Os comprovantes 
apresentados são de situação “cursando” a 2ª série do Ensino 
Fundamental e um atestado de transferência ilegível, que não 
identifica a série cursada. 

ANDREI DA SILVA COLVARA O candidato requer revisão de sua 
pontuação, anexando documentos 
comprobatórios no quesito Cursos na área 
de informática, no período de apresentação 
dos recursos. 

A Comissão, revisando todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato indefere o recurso, pois foi encontrado apenas um 
comprovante de Curso na área de informática, o que lhe conferiu 
os 5 pontos da Avaliação Preliminar neste quesito. 
No item “Das Inscrições” o edital deixa claro que “Não serão 
aceitos, anexados ou trocados documentos após a inscrição”. 
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