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MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2018 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 

 

O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
e comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto Nº 201, de 14 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 1269062 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO A candidata solicita a revisão de sua classificação, pois alega que seus títulos 
(Graduação e Pós Graduação) não foram consideradas 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação da candidata, constatou-se que a requerente não entregou 
o certificado de graduação exigido em edital para computo de pontos para títulos do 
cargo de Auxiliar de Educação. Apenas entregou título de pós graduação, que não 
pontua para seu cargo, e que não comprova que a mesma possui formação de 
graduação completa na área da educação. Portanto recurso indeferido e classificação 
mantida 

 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 1259377 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 
A candidata pede a recontagem de pontuação, pois na classificação preliminar não foi 
pontuado título de complementação pedagógica que foi entregue conforme determinado 
pelo edital. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela requerente, a banca concluiu que o pleito 
não procede, pois complementação pedagógica não se enquadra como título de Pós 
Graduação.  Portanto recurso indeferido e classificação mantida 

 



 MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA / SC                                                Processo Seletivo Simplificado 001/2018 

 

2 www.psconcursos.com.br 

RECURSO 03 

INSCRIÇÕES 1283659 e 1283660 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 
003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

004 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PEDIDO 
A requerente solicita a recontagem de pontuação, pois afirma ter entregue cópia 
conferida com o original do certificado de especialização devidamente válido e o mesmo 
não foi contado para ambas inscrições suas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
erro de digitação ao cadastrar a pontuação de título para a inscrição 1283660, acabou 
não sendo atribuído corretamente para esta inscrição, da concorrente, no cargo de 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. Deste modo, informa-se que foi corrigido 
e será publicado de forma correta na classificação final, impactando assim na ordem de 
classificação. 

 

RECURSO 04: 

INSCRIÇÕES 1264710 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 004 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja atribuída a pontuação de suas horas de curso em uma de 
suas inscrições (Nº 1264710 – Professor de Ensino Fundamental), uma vez que 
entregou os comprovantes para ambas inscrições  

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco técnico, a pontuação acabou não sendo atribuída corretamente a candidata. O 
pleito procede, e informamos que será atribuída a pontuação de horas de curso para a 
candidata na inscrição 1264710 para o cargo de PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL na Classificação Definitiva. 

 

RECURSO 05 

INSCRIÇÕES 1277365 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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PEDIDO 

A candidata questiona quanto a atribuição de pontos de títulos de pós graduação em 
uma de suas inscrições, enquanto que na outra não foi considerado. Também solicita 
revisão de sua correção, alegando que obteve o mesmo número de acertos em ambas 
inscrições 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata em ambos os cargos, constatou-
se um equívoco na atribuição errônea da pontuação de pós-graduação em uma das 
inscrições, uma vez que a candidata, em nenhum de seus envelopes entregou 
comprovação de pós graduação, apenas certificado de conclusão de graduação em 
pedagogia. Desta forma informa-se que a pontuação de 0,6 pontos de títulos, atribuída 
na inscrição 1277365 de Professor de Educação Infantil será removida na classificação 
final, impactando assim na ordem de classificação. 

Quanto a correção de seu cartão resposta, a banca, ao analisar os cartões, constatou 
que em um deles (Inscrição 1277359, para o cargo de Professor de Ensino 
Fundamental), a candidata não preencheu as respostas de conhecimentos específicos 
(Nº 21 a 30). Sendo assim, informa que não encontrou equívocos na correção, declara 
o recurso indeferido e resultado mantido. 

OBS: Uma cópia de seu cartão respostas de Inscrição 1277359, estará disponível 
temporariamente nos arquivos (Botão Arquivos) de sua inscrição na área do candidato. 

 

RECURSO 06: 

INSCRIÇÕES 1258691 e 1260792 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO As candidatas solicitam revisão da pontuação de títulos pois afirmam que as 
pontuações de títulos foram trocadas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca, após análise do pedido e da documentação, constatou que realmente houve 
um erro humano na hora do cadastramento da pontuação em razão da semelhança dos 
nomes, e devido a isso, informa que a nota será corrigida e publicada na classificação 
final. Destaca-se que tal correção impactará na lista final para o cargo de 002 – Auxiliar 
de Educação. A candidata de inscrição 1258691 terá sua pontuação de títulos retirada e 
a candidata de inscrição 1260792 receberá a pontuação de títulos. 

 

RECURSO 07 

INSCRIÇÃO 1283500 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO A candidata solicita a revisão de sua classificação, pois alega que seus títulos 
(Graduação e Pós Graduação) não foram consideradas 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata em ambos os cargos, constatou-
se um equívoco na atribuição errônea da pontuação de pós-graduação em uma das 
inscrições, uma vez que a candidata, em nenhum de seus envelopes entregou 
comprovação de pós graduação, apenas entregou certificado de conclusão de 
graduação em pedagogia. Deste modo, informa-se que a pontuação de 0,6 pontos de 
títulos, atribuída na inscrição 1283501 de Professor de Ensino Fundamental será 
removida na classificação final, impactando assim na ordem de classificação. 

 

RECURSO 08 

INSCRIÇÃO 1267090 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 004 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PEDIDO 
A candidata solicita revisão da correção de seu cartão resposta, alegando que obteve 
13 acertos na prova mais um acerto após anulação da questão 04 da prova do Horário 
02. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o cartão resposta e correção, não foi encontrado nenhum equívoco, 
realmente a candidata obteve 12 acertos, incluindo a questão anulada. A mesma obteve 
7 acertos nas questões de conhecimentos gerais e 5 acertos nos conhecimentos 
específicos. Desta forma obtendo 4,100 pontos conforme publicado na classificação 
preliminar. 

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

 

RECURSO 09 

INSCRIÇÕES 1259433 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 008 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PEDIDO A candidata solicita retificação da correção, pois alega que a questão 19 da prova do 
horário 01 foi anulada e deve receber pontuação referente a esta questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca concluiu que o pleito não procede, uma vez que na 
correção do cartão resposta da requerente não foi constado nenhum equívoco. 
Salienta-se que a questão 19 não foi anulada conforme diz a candidata, e sim foi feita 
uma mudança no gabarito para letra D. Portanto Recurso indeferido e classificação 
mantida 

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

INSCRIÇÕES 1277345 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
A candidata solicita revisão da correção de seu cartão resposta, alegando que, segundo 
suas anotações e devido a anulação da questão 19 da prova do horário 01, deveria 
obter 4,800 na prova objetiva. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca concluiu que o pleito não procede, uma vez que na 
correção do cartão resposta da requerente não foi constado nenhum equívoco.  
Portanto Recurso indeferido e classificação mantida 

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

 

RECURSO 11 

INSCRIÇÕES 1284490 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO A candidata solicita revisão de seu cartão resposta, alegando que, conforme suas 
anotações, sua nota seria 4,500 ao invés de 4,400 conforme publicado 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o cartão resposta e correção, não foi encontrado nenhum equívoco, 
realmente a candidata obteve 13 acertos, incluindo a questão anulada. A mesma 
acertou 8 questões de conhecimentos gerais e 5 questões de conhecimentos 
específicos. Desta forma obtendo 4,400 pontos na prova objetiva, conforme publicado 
na classificação preliminar 

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

RECURSO 12 

INSCRIÇÕES 1276806 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 008 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PEDIDO A candidata solicita retificação da correção, pois alega que a questão 19, da prova do 
horário 01, foi anulada e deve receber pontuação referente a esta questão 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca concluiu que o pleito não procede, uma vez que na 
correção do cartão resposta da requerente não foi constatado nenhum equívoco. 
Salienta-se que a questão 19 não foi anulada conforme diz a candidata, e sim foi feita 
uma mudança no gabarito para letra D. Portanto Recurso indeferido e classificação 
mantida. 

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

 

RECURSO 13 

INSCRIÇÕES 1258218 e 1258219 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 
003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

004 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PEDIDO A candidata solicita revisão de seus 2 cartões resposta, alegando que não foi atribuído 
a pontuação da questão 04 de Língua Portuguesa, que fora anulada. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar os cartões resposta e correção, não foi encontrado nenhum equívoco, 
realmente a candidata obteve 13 acertos na prova de Professor de Educação Infantil, 
incluindo a questão anulada. A mesma obteve 8 acertos nas questões de 
conhecimentos gerais e 5 acertos nos conhecimentos específicos do Professor de 
Educação Infantil. Desta forma obtendo 4,400 pontos na prova objetiva, conforme 
publicado na classificação preliminar  

O mesmo acontece para o cargo de Professor de Ensino Fundamental, onde não foi 
encontrado nenhum equívoco, realmente a candidata obteve 12 acertos, incluindo a 
questão anulada. A mesma obteve 8 acertos nas questões de conhecimentos gerais e 4 
acertos nos conhecimentos específicos do Professor de Ensino Fundamental. Desta 
forma obtendo 4,000 pontos na prova objetiva, conforme publicado na classificação 
preliminar 

Portanto recurso indeferido classificação mantida 

OBS: Uma cópia do cartão resposta da requerente estará disponível temporariamente 
nos arquivos de suas inscrições na área do candidato, para fins de conferência. 

 

RECURSO 14 

INSCRIÇÕES 1285094 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 008 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PEDIDO A candidata infere que deveria ter 15 acertos, em função da questão 19, da prova do 
horário 01 ter sido anulada, segundo sua afirmação 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca concluiu que o pleito não procede, uma vez que na 
correção do cartão resposta da requerente não foi constatado nenhum equívoco. 
Salienta-se que a questão 19 não foi anulada conforme diz a candidata, e sim foi feita 
uma mudança no gabarito para letra D.  

Portanto Recurso indeferido e classificação mantida 

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

 

 

RECURSO 15 

INSCRIÇÕES 1268857 e 1268858 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 
003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

004 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PEDIDO A candidata interpõe recurso, solicitando reavaliar a documentação da qual foi 
indeferida referente a solicitação de participação como PNE no certame. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o pedido, a banca conclui que: No que pese o envio do laudo médico, não 
foi enviado o requerimento, previsto em edital, devidamente preenchido pela candidata 
nas datas estipuladas para tal fim. Portanto recurso indeferido. Além do mais, o 
presente recurso é totalmente intempestivo. 

 

 

RECURSO 16 

INSCRIÇÕES 1259108 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO A candidata interpões recurso sobre a questão 19 da prova do horário 01. Afirma que 
deveria ser anulada. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca conclui que o presente recurso, é totalmente intempestivo, eis que a fase de 
impugnação de questões já foi superada. Portanto recurso indeferido. 
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RECURSO 17 

INSCRIÇÕES 1286187 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 004 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PEDIDO 
A candidata solicita revisão da correção de seu cartão resposta para o cargo de 
Professor de Ensino Fundamental, pois afirma deveria ter recebido a nota final 5,200 ao 
invés de 0,300 conforme publicado na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do cartão resposta da requerente, verificou-se que o mesmo não foi 
preenchido de forma adequada, pois foi sinalado apenas com pequenos riscos, em 
desconformidade com o edital. Como a leitura é eletrônica, possivelmente o leitor não 
conseguiu ler as marcações feitas de forma errônea. Portanto recurso indeferido.  

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

 

RECURSO 18 

INSCRIÇÕES 1258375 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 002 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

PEDIDO 
A requerente interpõe recurso, solicitando reavaliar a documentação da qual foi 
indeferida referente a solicitação de participação como PNE no certame. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Analisando o pedido, a banca conclui que o mesmo não procede, pois no Edital há 
previsão expressa de que é necessário a indicação do grau no atestado. Não sendo 
indicado o grau no atestado enviado pela candidata, resta apenas o indeferimento ao 
pleito da requerente. 

 

RECURSO 19: 

INSCRIÇÕES 1277582 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 005 - PROFESSOR DE APOIO PEDAGÓGICO INFORMATIZADO 
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PEDIDO 

O candidato questiona, intempestivamente quanto a questão 4 de língua portuguesa, 
alegando não haver motivos para anulá-la. O mesmo afirma que a alternativa B era a 
mais sensata. O mesmo ainda questiona quanto as decisões de outra decisões 
tomadas em relação a pedidos de recursos seus, referente as questões da prova 
escrita.  

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca informa que o presente recurso, é totalmente intempestivo, eis 
que a fase de impugnação de questões já foi superada. Portanto recurso indeferido. 

Apenas para fins de esclarecimento, quanto a questão 4 de língua portuguesa, a banca 
complementa a resposta já dada de forma que fique esclarecido o motivo da anulação 
da questão, onde segue: 

A questão precisa ser anulada, pois tem duas alternativas corretas. Não somente a 
alternativa que aponta a preposição “para” com a ideia de finalidade, mas também a 
que mostra que o poema apresenta a figura de linguagem anáfora, pois existe a 
repetição da mesma preposição “para”.  

Vide https://www.figuradelinguagem.com/anafora/ 

 

 

FORQUILHINHA/SC, em 19 de DEZEMBRO de 2018. 

 

 

ANA LÚCIA DA SILVA 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 
 

DIMAS KAMMER 

Prefeito Municipal 


