
 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO EDITAL 001/2021 

DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 

 

A comissão especial avaliadora vem por meio deste, responder ao recurso 

Nº001/2021, disposto pela candidata Carolina do Nascimento dos Santos, que trata 

do detalhamento da nota atribuída à candidata e revisão do somatório final e 

classificação da mesma, e, ainda, das disposições referentes ao edital supracitado.  

 

Considerando a justificativa explícita no recurso atribuído pela candidata, e 

suas argumentações, dispõe-se: 

 

I. Que o detalhamento da nota referente à prova de títulos está 

disponível na Secretaria de Assistência Social e Habitação do 

município de Treviso, podendo a mesma ser verificada somente pelo 

candidato interessado junto a um membro da comissão especial de 

avaliação do processo seletivo simplificado, o qual o candidato poderá 

verificar apenas o seu detalhamento/documentações, respeitando as 

especificações do edital 001/2021 da Secretaria de Assistência Social 

e Habitação; 

 

II. Que o item 10.1.1 em sua titularidade refere-se que a prova de títulos 

é conforme ao anexo IV, sendo que o mesmo anexo dita “PROVA DE 

TÍTULOS; CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL", seguido de critérios e pontuações 

específicas, portanto, entende-se que a avaliação da prova de títulos 

se dá pelo anexo supracitado. Assim, como não houve impugnação 

ao referido edital, não havendo constatação das divergências 

anteriormente, fica indeferido quaisquer aspectos questionados, 

relacionado ao mesmo, não cabendo recurso.  

 
III. Que, conforme a lei e justificativas demonstradas através dos 

argumentos utilizados no recurso, quanto ao requisito “Experiência 

Profissional na área de atuação da pessoa com deficiência”, defere-se 

a solicitação e concede-se a soma de pontos conforme o requisito e 

critério de pontuação, onde a comissão especial avaliadora do 

referido processo reavaliará a somatória e classificação preliminar, o 

qual a mesma será divulgada no resultado final e homologação do 

processo, já com a classificação e soma revisados. 

 

 

 



 

 
 

 

Sem mais para o momento, fica os dispostos acima como resposta ao 

recurso interposto pela candidata interessada. 

 

Comissão Especial Avaliadora: 

 

 

_________________________ 

MICHELINE MESSAGGI 

 

_________________________ 

MIRELY PAGANI MIGUEL 

 

_________________________ 

VANESSA VIEIRA PESCADOR 

 

 

 

 

Treviso, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 


