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MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 003/2018 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 

 

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
e comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto 122/18 de 21 de setembro de 2018, 
no uso de suas atribuições legais e a PS Concursos, torna público a análise e julgamento dos recursos Da 
Classificação Preliminar, conforme segue: 
 

RECURSO 01 

INSCRIÇÃO 1285876 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 012 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita a revisão da classificação para o cargo de Professor de Matemática 
(Habilitado), alegando que a candidata a sua frente (em 2º lugar) recebeu pontuação 
indevida de títulos, uma vez que não possui Pós-Graduação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a situação, constatou-se que realmente a candidata de inscrição 1269209 
não entregou documentação comprobatória, e devido um equívoco acabou recebendo a 
pontuação indevida. Portanto informamos que o recurso procede e está deferido. Na 
classificação final será retificada a pontuação impactando no resultado. 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 1291064 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 012 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

O candidato solicita a revisão da classificação para o cargo de Professor de Matemática 
(Habilitado), alegando que seu título de Pós-Graduação, devidamente entregue, não foi 
contabilizado na classificação preliminar, e também aponta que a candidata a sua frente 
(em 2º lugar) recebeu pontuação indevida de títulos, uma vez que não possui Pós. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação do candidato solicitante, notou-se que realmente o 
candidato entregou o título de pós graduação corretamente. Também ao analisar a 2ª 
colocada, constatou-se que a mesma não entregou documentação comprobatória, trata-
se de um equívoco que ocasionou na troca das pontuações entre os dois candidatos. 
Deste modo a candidata de inscrição 1269209 terá sua pontuação de títulos retirada e o 
candidato requerente sua pontuação acrescida de títulos na classificação final. 
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RECURSO 03 

INSCRIÇÃO 1299861 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 002 - SERVENTE 

PEDIDO A candidata solicita conferência da classificação preliminar, pois afirma que seu nome 
não consta na lista. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a classificação, a banca conclui que o pleito não procede, uma vez que a 
candidata conta na lista em 9ª colocação. Portanto recurso indeferido e resultado 
mantido. 

RECURSO 04 

INSCRIÇÃO 1262002 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita conferência a classificação preliminar, pois observa que as suas 
horas de curso não foram contabilizadas na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, a banca conclui que o pedido 
procede, realmente a candidata entregou o certificado de horas de curso e 
erroneamente não foi atribuído a sua inscrição. Portanto recurso é deferido e a 
pontuação estará acrescida na inscrição 1262002 da candidata na classificação 
definitiva. 

RECURSO 05 

INSCRIÇÃO 1299806 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 006 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita conferência da classificação preliminar, pois requer a atribuição da 
pontuação correspondente às horas de curso apresentadas e não pontuadas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca ao analisar a documentação da requerente, realmente constatou que o 
documento foi entregue, porém não pontuado para o cargo em questão erroneamente. 
Desta forma o recurso está deferido e a pontuação será atribuída à inscrição 1299806 
da candidata na classificação definitiva impactando na ordem de classificação. 



 MUNICÍPIO DE LAURO MULLER / SC                                                Processo Seletivo Simplificado 003/2018 

 

3 www.psconcursos.com.br 

 

 

RECURSO 06 

INSCRIÇÃO 1285216 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 003 - PROFESSOR AUXILIAR DE CLASSE 

PEDIDO 
A candidata solicita revisão da correção de seu cartão resposta, alegando que as 
pontuações das questões anuladas 07 e 09 não foram contabilizadas em sua 
pontuação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o pleito não procede, pois não houve 
anulação de questões, apenas alterações de gabarito, além de não ser encontrado 
equívoco algum na correção do cartão resposta da candidata. Portanto recurso 
indeferido e classificação mantida 

OBS: Uma cópia do cartão resposta da requerente estará disponível até 31/12/2018 nos 
arquivos de sua inscrição na área do candidato, para fins de conferência. 

 

 

 

RECURSO 07 

INSCRIÇÃO 1287274 e 1287275 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 
004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 

006 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita revisão da correção de seus 2 cartões resposta, alegando que as 
pontuações das questões anuladas 07 e 09 não foram contabilizadas em suas 
pontuações de cada cargo. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o pleito não procede, pois não houve 
anulação de questões, apenas alterações de gabarito, além de não ser encontrado 
equívoco algum na correção dos cartões resposta da candidata. Portanto recurso 
indeferido e classificação mantida 

OBS: Uma cópia do cartão resposta da requerente estará disponível até 31/12/2018 nos 
arquivos de sua inscrição na área do candidato, para fins de conferência. 
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RECURSO 08 

INSCRIÇÃO 1274331 e 1274332 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 
004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 

006 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita, afim de sanar qualquer dúvida a respeito da classificação 
preliminar, a revisão da correção de seus 2 cartões resposta, alegando que não 
concorda com a pontuação e a classificação a qual está presente. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o pleito não procede, pois não foi encontrado 
equívoco na correção dos cartões resposta da candidata. Portanto recurso indeferido e 
classificação mantida 

OBS: Uma cópia do cartão resposta da requerente estará disponível até 31/12/2018 nos 
arquivos de sua inscrição na área do candidato, para fins de conferência. 

 

 

 

RECURSO 09 

INSCRIÇÃO 1281141 e 1262285 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 
004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches/Pré-Escola) (HABILITADO) 

006 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita revisão da correção de seus 2 cartões resposta, alegando que as 
pontuações das questões anuladas 07 e 09 não foram contabilizadas em suas 
pontuações de cada cargo. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o pleito não procede, pois não foi encontrado 
equívoco na correção dos cartões resposta da candidata. Portanto recurso indeferido e 
classificação mantida 

OBS: Uma cópia do cartão resposta da requerente estará disponível até 31/12/2018 nos 
arquivos de sua inscrição na área do candidato, para fins de conferência. 
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RECURSO 10 

INSCRIÇÃO 1293555 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 006 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita acesso ao seu gabarito, pois afirma que obteve 11 acertos ao invés 
de 10 como consta na classificação preliminar. Também solicita anulação da questão 01 
da prova. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o cartão resposta da candidata, a banca conclui que o pedido não é 
procedente, pois não foi encontrado equívoco na correção do mesmo. A solicitante 
realmente obteve 10 acertos. Portanto recurso indeferido e classificação mantida 

Quanto a solicitação de anulação de questões, a banca informa que o pleito não 
procede, e é totalmente intempestivo, eis que a fase de impugnação de questões já foi 
superada. Portanto recurso indeferido. 

OBS: Uma cópia do cartão resposta da requerente estará disponível até 31/12/2018 nos 
arquivos de sua inscrição na área do candidato, para fins de conferência. 

 

 

LAURO MULLER/SC, em 20 de DEZEMBRO de 2018. 

 
 

LARISSA FERNANDES DIAS DURANTES 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

VALDIR FONTANELLA 
Prefeito Municipal 

 

 


