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ATA DE JULGAMENTO  
EDITAL 002/PMC/2019 

A COMISSÃO DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TESTE SELETIVO 
SIMPLIFICADO N. 002/2019, nomeada pela Portaria n. 007/GABINETE/2019, nesta data, após 
análise e revisão dos recursos e documentos que compõe o currículo, em atenção ao princípio da 
Autotutela Administrativa e da Súmula 473-STF, decide, com fundamento nos itens 13.13, 13.14 
e 13.20 do edital, retificar a nota final da candidata ODETE SILVINO NUNES, Inscrição n. 644, 
em razão dos seguintes fundamentos: 

Segundo decidido pela Comissão de Organização e Elaboração do Teste Seletivo, na Ata de 
Julgamento dos Recursos Administrativos contra a Homologação do Resultado Parcial, publicada 
na data de 31.12.2019, no Diário Oficial/AROM, não foi considerado o tempo de serviço de 4 anos  
correspondente a Declaração emitida pelo Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saúde 
de Ji-Paraná, por não estar autenticada por cartório e nem conferida com a original pela comissão, 
razão pela qual, conforme consta do julgamento, o título não foi pontuado. 

Ocorre que após constatação, verificamos que a autenticação do documento original, por cartório, 
está no verso do documento, e, por conseguinte, o PDF do documento encaminhado por e-mail 
chegou com a autenticação (no verso) em arquivo separado, razão pela qual, a impressão da 
autenticação ocorreu em folha/página separada, não entendendo a comissão que se tratava de 
autenticação daquela declaração específica. Por isso não foi considerada. 

Na fase de recurso a candidata se insurgiu contra a pontuação do referido título, encaminhando e-
mail com o recurso e os documentos anexos no mesmo formato, razão pela qual a Comissão, de 
forma equivocada, continuou sem entender que aquela autenticação (em PDF separado por se tratar 
de verso de documento) seria do referido título.  

Na data de 02.01.2020 compareceu pessoalmente a candidata na Secretaria de Administração com 
o documento físico, quando a Comissão pôde constatar que realmente estava autenticado no prazo, 
que foi encaminhado inicialmente com o currículo por e-mail e ainda encaminhado, novamente, 
com o recurso, portanto, constatou-se que houve equivoco da Comissão por não ter considerado o 
documento autenticado e atribuída a devida pontuação.    

Desta forma, a Comissão, reunida nesta data, às 10 horas, na Secretaria de Administração, em 
razão do princípio da autotutela administrativa e da Súmula 473/STF, decide, retificar a nota da 
candidata, por questão de justiça, e considerar o título Declaração emitida pelo Hospital 
Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná, de tempo de serviço, como 
Técnica de Enfermagem, pelo período de 01.06.2011 a 21.07.2015 (4 anos), atribuindo-se a 
nota 4 (quatro) pontos, que deverá ser somada a final de 21, totalizando 25 pontos. Após 
promova-se a reclassificação da candidata. 

Cacoal, 03 de janeiro de 2020. 
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