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MUNICÍPIO DE IÇARA/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 004/2018 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 

 

O MUNICÍPIO DE IÇARA, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e 
comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela portaria GP/180/2018, 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 1281192 - Fabiana Antonio Luciano Dos Santos 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita revisão da correção de seu cartão resposta, alegando que obteve 
09 acertos na prova e não 08 acertos conforme publicado. Também solicita recontagem 
de tempo de serviço 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue, referente ao tempo de serviço, a banca não 
encontrou nenhum equívoco, realmente a candidata alcançou 0,8 pontos. O edital é 
claro quanto a regra, onde a cada 2 anos completados, o candidato recebe 0,2 pontos. 
A candidata requerente entregou comprovação de 9 anos e 10 meses, o que não 
completa 10 anos. 

Ao analisar o cartão resposta e respectiva correção, também não foi encontrado 
nenhum equívoco, realmente a candidata obteve 08 acertos (Nota 4,000), conforme 
publicado na classificação preliminar.  

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 1283617 - Samira Rousseng De Farias 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 021 - PROFESSOR DE HISTÓRIA (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja adicionada a pontuação de título, alegando que entregou a 
documentação de pós-graduação, porém a mesma não foi atribuída a sua inscrição na 
classificação preliminar. 
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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 0,600 pontos de títulos 
para a candidata na inscrição 1283617 na Classificação Definitiva. 

RECURSO 03 

INSCRIÇÃO 1284549 - Jessica Da Rocha Mendes 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 011 - PROFESSOR DE ARTES (HABILITADO) 

PEDIDO 
A requerente solicita recontagem dos pontos de horas de curso de aperfeiçoamento, 
pois infere que todos os seus cursos não foram contabilizados, e por isso não recebeu 
pontuação máxima. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que um dos seus 
cursos entregues, no total de 60 horas, não está em conformidade com o item 9.2.43 do 
edital. O referido certificado está fora do prazo de conclusão permitido no certame. 

Vide Item do edital 

9.2.43 Apenas serão aceitos títulos de certificados de curso de aperfeiçoamento ministrados e 
concluídos dentre o período de 01/01/2016 a 16/10/2018. 

Portanto, recurso indeferido e pontuação mantida. 

RECURSO 04 

INSCRIÇÃO 1286204 - Kleber Teixeira Machado 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 
O candidato solicita que seja considerada a pontuação de tempo de serviço, alegando 
que entregou a documentação de referente, porém a mesma não foi atribuída a sua 
inscrição na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pelo solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco técnico, a pontuação acabou não sendo atribuída ao candidato erroneamente. 
O pleito procede, e informamos que será atribuída a pontuação de 0,400 pontos de 
tempo de serviço para o candidato na inscrição 1286204 na Classificação Definitiva. 

RECURSO 05 

INSCRIÇÃO 1284301 - Micheli Pereira Eugenio 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 
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CARGOS 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja atribuída a pontuação de horas de curso, alegando que 
entregou a documentação referente, porém a pontuação não foi atribuída a sua 
inscrição na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que a requerente 
não anexou o certificado ao anexo V do edital, conforme regras do mesmo. Desta forma 
não foi constatado nenhum equívoco, e informa-se que o recurso foi indeferido e 
pontuação segue mantida 

RECURSO 06: 

INSCRIÇÕES 1283936 - Amanda Da Silva Lourenco 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de horas de curso, alegando que 
entregou a documentação referente, porém a pontuação não foi atribuída a sua 
inscrição na classificação preliminar. 

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 0,400 pontos de horas de 
curso para a candidata na inscrição 1283936 na Classificação Definitiva. 

RECURSO 07 

INSCRIÇÃO 1293960 - Andrea Colombo 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 011 - PROFESSOR DE ARTES (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de tempo de serviço, alegando 
que entregou a documentação referente e possui mais de 14 anos de tempo de serviço, 
porém a mesma não foi atribuída a sua inscrição na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se um equívoco na 
atribuição errônea da pontuação de tempo de serviço, realmente a candidata entregou 
documentação comprobatória de 12 anos de experiência na área. A mesma receberá 
pontuação máxima neste quesito (1,000 ponto). Destaca-se que e mesma não informou 
corretamente no anexo, o que ocasionou no equívoco. 
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RECURSO 08 

INSCRIÇÃO 1278380 - Andreia Graciano Lino 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de tempo de serviço, alegando 
que entregou a documentação referente ao tempo de serviço, porém a mesma não foi 
atribuída a sua inscrição na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que a pontuação 
está correta e o pleito não procede. A candidata informou e entregou documentação 
comprobatória de 67 meses e alguns dias e portanto não completou 6 anos (72 meses) 
de tempo de serviço.  

Conforme regras do edital, o candidato pontua a cada 2 anos completos, deste modo a 
mesma recebeu a pontuação referente a 4 anos completados, ou seja, 0,4 pontos 
conforme regras.  

Portanto recurso indeferido e pontuação mantida 

RECURSO 09 

INSCRIÇÃO 1277871 - Andreza Coral Goulart Moro 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de tempo de serviço, alegando 
que entregou a documentação referente ao tempo de serviço, porém a mesma não foi 
atribuída a sua inscrição na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que a pontuação 
está correta e nenhum equívoco foi constatado. A candidata informou e entregou 
documentação comprobatória de apenas 19 meses e alguns dias. Desta forma, não 
completou 2 anos (24 meses) de tempo de serviço, e devido a isto não recebeu 
pontuação.  

As regras do edital são claras, pois o candidato pontua a cada 2 anos completados. 

Portanto recurso indeferido e pontuação mantida 

RECURSO 10 

INSCRIÇÃO 1283969 - Andreza Cypriano 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 
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PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de horas de curso, alegando que 
entregou a documentação referente a pontuação máxima deste quesito, porém a 
mesma não foi atribuída a sua inscrição na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que a mesma não 
entregou o comprovante de um dos cursos de aperfeiçoamento informados no total de 
260h, e por isso recebeu pontuação referente apenas ao curso de 100h entregue, 
conforme publicado. Portanto, informa-se que nenhum equívoco de soma foi constatado 
e que o recurso está indeferido e pontuação mantida 

RECURSO 11 

INSCRIÇÃO 1284887 - Angela Caroline Delfino 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita revisão da classificação para seu cargo, alegando que as regras de 
classificação não foram cumpridas conforme edital. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede. A candidata 
equivoca-se, pois o edital é claro quanto as regras de classificação e desempate. Ao 
empatar na soma todas dos pontos (item 11.1.1), cada critério de desempate é aplicado 
em sua ordem, de forma respectiva e não cumulativa conforme afirma a candidata, até 
mesmo porque a soma já fora considerada na pontuação total. Vide itens 11.2, 11.2.1 e 
11.2.2 e seus desdobramentos. Portanto recurso indeferido e classificação mantida. 

RECURSO 12 

INSCRIÇÃO 1282798 - Ariane De Souza Alves 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de horas de curso e títulos, 
alegando que entregou a documentação referente, porém a pontuação não foi atribuída 
a sua inscrição na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso, a banca conclui que o pleito procede, realmente a candidata 
entregou toda a documentação exigida. Ao verificar a documentação entregue, foi 
constatado que a candidata havia informado um número de inscrição incorreto em seu 
envelope, porém no anexo estava correto.  

Destaca-se que a candidata receberá, na classificação definitiva, a pontuação de 0,400 
para horas de curso e 0,600 para títulos. 

Portanto informa-se que a pontuação será atribuída a inscrição 1272798 na 
classificação definitiva. 
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RECURSO 13 

INSCRIÇÃO 1280694 - Carla Delfino Teresa 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita a recontagem do seu tempo serviço e análise da correção de seu 
cartão resposta, alegando que as questões anuladas não foram pontuadas em sua 
classificação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois o seu tempo de 
serviço está correto, inclusive recebeu pontuação máxima (1,000 ponto). Quanto a 
correção do seu cartão resposta, também não foi encontrado nenhum equívoco, 
realmente a candidata obteve 07 acertos (nota 3,500), conforme publicado na 
classificação preliminar. Destaca-se que as questões anuladas foram atribuídas 
corretamente a sua pontuação. 

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 14 

INSCRIÇÃO 1284081 - Dangela De Jesus Raicik 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita que seja refeita a correção automática para seu cargo. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o pleito é improcedente, principalmente 
conforme item 12.10 do edital, e também por não especificar exatamente qual o(s) 
erro(s) na classificação. Também é importante salientar que as correções são feitas de 
forma automática e processadas imparcialmente, e que nenhum equívoco foi 
encontrado.  

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 

RECURSO 15 

INSCRIÇÃO 1280667 - Daniela Da Silva 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 
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PEDIDO 
A candidata solicita a revisão da classificação, alegando que o resultado é injusto, pois 
possui tempo de serviço, horas de curso e títulos e ficou atrás de alguns candidatos que 
não possuem todos estes quesitos 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede. A candidata 
equivoca-se, pois o edital é claro quanto as regras de classificação e desempate. Ao 
empatar na soma todas dos pontos (item 11.1.1), cada critério de desempate é aplicado 
em sua ordem de forma respectiva. Verificar itens 11.2, 11.2.1 e 11.2.2 e seus 
desdobramentos. Portanto recurso indeferido e classificação mantida. 

RECURSO 16 

INSCRIÇÃO 1284217 - Daniela Dandolini Colombo 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de tempo de serviço, alegando 
que entregou a documentação referente, porém a mesma não foi atribuída a sua 
inscrição na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que a pontuação 
está correta e nenhum equívoco foi constatado. A candidata informou e entregou 
documentação comprobatória de apenas 15 meses e alguns dias. Desta forma, não 
completou 2 anos (24 meses) de tempo de serviço, e devido a isto não recebeu 
pontuação. As regras do edital são claras, pois o candidato pontua a cada 2 anos 
completados.  

Portanto recurso indeferido e pontuação mantida 

RECURSO 17 

INSCRIÇÃO 1278917 e 1278918 - Daniela Delfino Teresa Dias 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita que seja refeita a correção automática para seu cargo. Alegando 
haver erros na correção de outros candidatos 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o pleito é improcedente, principalmente 
conforme item 12.10 do edital, e também por não especificar exatamente qual o(s) 
erro(s) na classificação. Também é importante salientar que as correções são feitas de 
forma automática e processadas imparcialmente, e que nenhum equívoco foi 
encontrado.  

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 
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RECURSO 18 

INSCRIÇÕES 1281130 - Dorilda Rocha 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de pós-graduação, alegando que 
entregou a documentação referente, porém a pontuação não foi atribuída a sua 
inscrição na classificação preliminar. 

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 0,600 pontos de títulos 
para a candidata na inscrição 1281130 na Classificação Definitiva. 

RECURSO 19 

INSCRIÇÃO 1284168 - Dulcelena Pereira Da Silva Vitoriano 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 023 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA (HABILITADO) 

PEDIDO 

A candidata solicita a recontagem das suas horas de curso, alegando ter entregue 200 
horas que não foram pontuadas. Também solicita análise da correção de seu cartão 
resposta, alegando que obteve 09 acertos (4,500 pontos) e não (07 acertos) 3,500 
conforme publicado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois foi constatado 
que a candidata, informou, no anexo V, 5 cursos de 40h cada, porém entregou apenas 
4 cursos e devido a isto recebeu pontuação referente as suas 160h de curso (0,360 
pontos) entregues conforme publicado. Quanto a correção do seu cartão resposta, 
também não foi encontrado nenhum equívoco, realmente a candidata obteve 07 acertos 
(nota 3,500), conforme publicado na classificação preliminar. Portanto, recurso 
indeferido e classificação mantida. 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 20 

INSCRIÇÃO 1294667 - Edna Fernandes Cardoso 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 
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PEDIDO A candidata pede análise da correção de seu cartão resposta, alegando que obteve 12 
acertos (6,000 pontos) e não (11 acertos) 5,500 conforme publicado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois ao verificar a 
correção do seu cartão resposta, não foi encontrado nenhum equívoco, realmente a 
candidata obteve 11 acertos (nota 5,500), conforme publicado na classificação 
preliminar. Portanto, recurso indeferido e classificação mantida. 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 21 

INSCRIÇÃO 1290881 - Elaine Do Franco Carvalho Martins 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita a revisão da classificação, alegando que o resultado é injusto, pois 
alega que candidatos com menor tempo de serviço estão melhor classificados que a 
requerente 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede. A candidata 
equivoca-se, pois o edital é claro quanto as regras de classificação e desempate. Ao 
empatar na soma todas dos pontos (item 11.1.1), cada critério de desempate é aplicado 
em sua ordem de forma sucessiva e respectiva. Verificar itens 11.2, 11.2.1 e 11.2.2 e 
seus desdobramentos. Destaca-se que nenhum equívoco foi encontrado na 
classificação. Portanto recurso indeferido e classificação mantida. 

RECURSO 22 

INSCRIÇÃO 1292466 - Eliane Sartor Pacheco 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata pede análise da correção de seu cartão resposta, alegando que obteve 10 
acertos (5,000 pontos) e não (09 acertos) 4,500 conforme publicado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois ao verificar a 
correção do seu cartão resposta, não foi encontrado nenhum equívoco, realmente a 
candidata obteve, contando com as questões anuladas, 09 acertos (nota 4,500), 
conforme publicado na classificação preliminar. Portanto, recurso indeferido e 
classificação mantida. 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

 

 



 MUNICÍPIO DE IÇARA / SC                                                 Processo Seletivo Simplificado 004/2018 

 

10 www.psconcursos.com.br 

RECURSO 23 

INSCRIÇÃO 1281241 - Franciele Monteiro Teixeira Garcia 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita análise da correção de seu cartão resposta, alegando que obteve 
08 acertos (4,000 pontos) e não (07 acertos) 3,500 conforme publicado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois ao verificar a 
correção do seu cartão resposta, não foi encontrado nenhum equívoco, realmente a 
candidata obteve, contando com as questões anuladas, 07 acertos (nota 3,500), 
conforme publicado na classificação preliminar. Portanto, recurso indeferido e 
classificação mantida. 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 24 

INSCRIÇÃO 1281983 - Gabriella Cardoso Marques Biella 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 013 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita análise e verificação da documentação do candidato de inscrição 
1281524, inferindo que o mesmo não possui mestrado e nem tempo de serviço 
conforme pontuado e publicado na classificação preliminar 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, uma vez que 
nenhum equívoco foi constatado. O candidato questionado, entregou toda a 
documentação comprobatória de títulos e tempo de serviço pontuados. Portanto, 
recurso indeferido e classificação mantida. 

RECURSO 25 

INSCRIÇÃO 1278237 - Isabela Natal Milak 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou 
comprovação de pelo menos 2 anos e a pontuação não foi atribuída. Deveria receber 
0,200 pontos. 



 MUNICÍPIO DE IÇARA / SC                                                 Processo Seletivo Simplificado 004/2018 

 

11 www.psconcursos.com.br 

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 0,200 pontos de tempo de 
serviço para a candidata na inscrição 1278237 na Classificação Definitiva. Com esta 
alteração, haverá impacto na ordem de classificação deste cargo. 

RECURSO 26 

INSCRIÇÃO 1278348 - Jamille Dos Santos Da Silva Fernandes 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e a pontuação não foi atribuída. 

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 0,400 pontos de tempo de 
serviço para a candidata na inscrição 1278348 na Classificação Definitiva. Com esta 
alteração, haverá impacto na ordem de classificação deste cargo. 

RECURSO 27 

INSCRIÇÃO 1287241 - Janaina Grunow Domingos 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e a pontuação não foi atribuída corretamente. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco humano na conferência, a pontuação acabou não sendo atribuída 
corretamente a candidata. O pleito procede, e informamos que será atribuída a 
pontuação 0,600 pontos de tempo de serviço para a candidata na inscrição 1287241 na 
Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá impacto na ordem de classificação 
deste cargo. 

RECURSO 28 

INSCRIÇÃO 1291098 e 1291099 - Jessica Jackecheski Soratto 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 
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003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de tempo de serviço, alegando 
que entregou a documentação referente, porém a mesma não foi atribuída as suas 
inscrições na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que a pontuação 
está correta e nenhum equívoco foi constatado. A candidata informou e entregou 
documentação comprobatória de apenas 18 meses e alguns dias. Desta forma, não 
completou 2 anos (24 meses) de tempo de serviço, e devido a isto não recebeu 
pontuação. As regras do edital são claras, pois o candidato pontua a cada 2 anos 
completados.  

Portanto recurso indeferido e pontuação mantida 

RECURSO 29 

INSCRIÇÃO 1286783 - Jose Luiz Nascimento De Oliveira 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO O candidato solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e a pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pelo solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco técnico, a pontuação acabou não sendo atribuída corretamente ao candidato. 
O pleito procede, e informamos que será atribuída a pontuação 0,400 pontos de tempo 
de serviço para o candidato na inscrição 1286783 na Classificação Definitiva. Com esta 
alteração, haverá impacto na ordem de classificação deste cargo. 

RECURSO 30 

INSCRIÇÃO 1278103 - Josias Pavanati Lopes 

STATUS DO RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO 

CARGOS 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 

O requerente solicita recontagem dos pontos de horas de curso de aperfeiçoamento, 
pois infere que todos os seus cursos não foram contabilizados, e por isso não recebeu 
pontuação adequada. O mesmo também solicita revisão do seu tempo de serviço, 
alegando ter entregue a documentação e a pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Por se tratar de duas solicitações diferentes, segue as respostas separadas abaixo: 

Quanto as horas de curso 

Ao analisar a documentação entregue pelo candidato, constatou-se que um dos seus cursos 
entregues, no total de 150 horas, não está em conformidade com o item 9.2.43 do edital. O 
referido certificado está fora do prazo de início permitido no certame. 



 MUNICÍPIO DE IÇARA / SC                                                 Processo Seletivo Simplificado 004/2018 

 

13 www.psconcursos.com.br 

Vide Item do edital 

9.2.43 Apenas serão aceitos títulos de certificados de curso de aperfeiçoamento ministrados e 
concluídos dentre o período de 01/01/2016 a 16/10/2018. 

Quanto as horas de curso 

Ao analisar a documentação entregue pelo solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco técnico, a pontuação acabou não sendo atribuída corretamente ao candidato. O 
pleito procede, e informamos que será atribuída a pontuação 0,200 pontos de tempo de 
serviço para a candidata na inscrição 1278103 na Classificação Definitiva. Com esta 
alteração, haverá impacto na ordem de classificação deste cargo. 

RECURSO 31 

INSCRIÇÃO 1286426 - Liene Silveira 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e a pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco humano, a pontuação e documentação acabou não sendo verificada 
corretamente, o que resultou em erro na contagem de pontos. Realmente, o recurso 
procede, e informamos que será atribuído 1,000 ponto de tempo de serviço para a 
candidata na inscrição 1286426 na Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá 
impacto na ordem de classificação deste cargo. 

RECURSO 32 

INSCRIÇÃO 1277768 - Lindaney Medeiros Rodrigues 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e a pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco humano, a pontuação e documentação acabou não sendo verificada 
corretamente, o que resultou em erro na contagem de pontos. Realmente, o recurso 
procede, e informamos que será atribuído 1,000 ponto de tempo de serviço para a 
candidata na inscrição 1277768 na Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá 
impacto na ordem de classificação deste cargo. 

RECURSO 33 

INSCRIÇÃO 1285470 - Lucineia Silveira Borges 
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STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e a pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco, a pontuação e documentação acabou não sendo verificada corretamente, o 
que resultou em erro na contagem de pontos. Realmente, o recurso procede, e 
informamos que será atribuído 0,600 pontos de tempo de serviço para a candidata na 
inscrição 1285470 na Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá impacto na 
ordem de classificação deste cargo. 

RECURSO 34 

INSCRIÇÃO 1280080 - Marcelo De Souza Do Nascimento 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO O candidato solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e a pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pelo solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco, a pontuação e documentação acabou não sendo verificada corretamente, o 
que resultou em erro na contagem de pontos. Realmente, o recurso procede, e 
informamos que será atribuído 0,800 pontos de tempo de serviço para o candidato na 
inscrição 1280080 na Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá impacto na 
ordem de classificação deste cargo. 

RECURSO 35 

INSCRIÇÃO 1288610 - Marcio Rabelo 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO O candidato solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e a pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pelo solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco, a pontuação e documentação acabou não sendo verificada corretamente, o 
que resultou em erro na contagem de pontos. Realmente, o recurso procede, e 
informamos que será atribuído 0,800 pontos de tempo de serviço para o candidato na 
inscrição 1288610 na Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá impacto na 
ordem de classificação deste cargo. 
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RECURSO 36 

INSCRIÇÃO 1279406 - Marco Antonio Nunes 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO O candidato solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e a pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco, a pontuação e documentação acabou não sendo verificada corretamente, o 
que resultou em erro na contagem de pontos. Realmente, o recurso procede, e 
informamos que será atribuído 0,600 pontos de tempo de serviço para a candidata na 
inscrição 1279406 na Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá impacto na 
ordem de classificação deste cargo. 

RECURSO 37 

INSCRIÇÃO 1277707 - Marcos Medeiros Pereira 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO O candidato solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e a pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pelo solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco, a pontuação e documentação acabou não sendo verificada corretamente, o 
que resultou em erro na contagem de pontos. Realmente, o recurso procede, e 
informamos que será atribuído 0,800 pontos de tempo de serviço para o candidato na 
inscrição 1277707 na Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá impacto na 
ordem de classificação deste cargo. 

RECURSO 38 

INSCRIÇÃO 1285902 - Margarete Biava 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGOS 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A requerente solicita recontagem dos pontos de horas de curso de aperfeiçoamento, 
pois infere que os seus cursos não foram contabilizados, e por isso não recebeu 
pontuação. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que todos os seus 4 
cursos entregues, de 60 horas cada, não estão em conformidade com o item 9.2.43 do 
edital. Os referidos certificados estão fora do prazo de conclusão permitida no certame, 
pois todos eles foram concluídos em meados de Novembro de 2018. 

Vide Item do edital 

9.2.43 Apenas serão aceitos títulos de certificados de curso de aperfeiçoamento ministrados e 
concluídos dentre o período de 01/01/2016 a 16/10/2018. 

Portanto, recurso indeferido e pontuação mantida. 

RECURSO 39 

INSCRIÇÃO 1287889 - Maria Cristina da Silva 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de tempo de serviço, alegando 
que entregou a documentação referente, porém a mesma não foi atribuída a sua 
inscrição na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que a pontuação 
está correta e nenhum equívoco foi constatado. A candidata informou e entregou 
documentação comprobatória de 45 meses e alguns dias. Desta forma, não completou 
4 anos (48 meses) de tempo de serviço, e devido a isto não recebeu pontuação para tal, 
e sim referente ao 2 anos completos. As regras do edital são claras, pois o candidato 
pontua a cada 2 anos completados.  

Portanto recurso indeferido e pontuação mantida 

RECURSO 40 

INSCRIÇÃO 1286994 e 1286995 - Maria da Gloria dos Santos 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 
001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e parte da pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco na conferência, a documentação referente ao tempo de serviço na AFASC 
acabou não sendo verificada corretamente, o que resultou em erro na contagem de 
pontos. Realmente, o recurso procede, e informamos que será alterado de 0,600 pontos 
para 1,000 ponto de tempo de serviço para a candidata em ambas inscrições na 
Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá impacto na ordem de classificação 
nos cargos. 
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RECURSO 41 

INSCRIÇÃO 1284915 e 1284916 - Vanessa Machado De Oliveira 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 
001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e parte da pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco na conferência, a documentação referente ao tempo de serviço na AFASC 
acabou não sendo verificada corretamente, o que resultou em erro na contagem de 
pontos. Realmente, o recurso procede, e informamos que será alterado de 0,800 pontos 
para 1,000 ponto de tempo de serviço para a candidata em ambas inscrições na 
Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá impacto na ordem de classificação 
nos cargos. 

RECURSO 42 

INSCRIÇÃO 1292166 - Mariregina Elias 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita a revisão da classificação, alegando que outros candidatos com a 
mesma pontuação total, estão melhores classificados do que a solicitante. Também 
solicita análise da correção de seu cartão resposta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o mesmo não procede. A candidata 
equivoca-se, pois nenhum erro na correção e pontuação da candidata foi encontrado. 
Quanto as posições dos candidatos, o edital é claro quanto as regras de classificação e 
desempate. Ao empatar na soma todas dos pontos (item 11.1.1), cada critério de 
desempate é aplicado em sua ordem de forma sucessiva e respectiva. Verificar itens 
11.2, 11.2.1 e 11.2.2 e seus desdobramentos. Destaca-se que nenhum equívoco foi 
encontrado na classificação. Portanto recurso indeferido e classificação mantida. 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 43 

INSCRIÇÃO 1279783 e 1279784 - Renata Da Silva Goncalves 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 
001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata análise recontagem de pontos de títulos, horas de curso e tempo de 
serviço, em suas duas inscrições, alegando ter entregue 3 anos e meio de tempo de 
serviço e 200 horas de curso. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso e documentação entregue pela candidata, a banca informa que, 
quanto ao tempo de serviço e título de pós, nenhum equívoco foi encontrado e a 
candidata recebeu a pontuação correta para ambas inscrições, porém, quanto as horas 
de curso, constatou-se um equívoco na inscrição 1279783, para o cargo de Pedagogo 
Infantil, onde foi considerado, erroneamente, um curso de 30h que não atende o item 
9.2.43 do edital. O referido certificado está fora do prazo de início permitido no certame. 

Vide Item do edital 

9.2.43 Apenas serão aceitos títulos de certificados de curso de aperfeiçoamento ministrados e 
concluídos dentre o período de 01/01/2016 a 16/10/2018 

Portanto, como forma de manter a igualdade entre todos os candidatos, informa-se que 
na inscrição 1279783, a requerente receberá a nova pontuação de horas de curso 
correta. A pontuação será 0,360 pontos. 

RECURSO 44 

INSCRIÇÃO 1290034 - Patricia de Jesus Crecencio 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita pontuação referente ao tempo de serviço, alegando que no edital 
não há tempo mínimo estipulado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que a pontuação 
está correta e nenhum equívoco foi constatado. A candidata informou e entregou 
documentação comprobatória de apenas 5 meses e alguns dias de tempo de serviço. 
Desta forma, não completou 2 anos (24 meses) de tempo de serviço, e devido a isto 
não recebeu pontuação. Quanto aos cursos, a candidata apresentou apenas cursos de 
4h ou menos. 

As regras do edital são claras, pois para tempo de serviço o candidato pontua a cada 2 
anos completados, e para horas de curso, o candidato deve entregar cursos de no 
mínimo 20h cada. Verificar quadro demonstrativo do item 9.2.38 do edital. 

Portanto recurso indeferido e pontuação mantida 

RECURSO 45 

INSCRIÇÃO 1284187 - Roberta Mitchela Bez Birolo Lopes 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 
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PEDIDO A candidata solicita revisão da pontuação referente ao seu tempo de serviço, pois infere 
que entregou documentação e não fora processada em sua totalidade. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco, a pontuação acabou não sendo atribuída corretamente, o que resultou em 
erro na contagem de pontos. Realmente, o recurso procede, e informamos que será 
atribuído 1,000 ponto de tempo de serviço para a candidata na inscrição 1284187 na 
Classificação Definitiva, pois a mesma possui mais de 10 anos de experiência 
profissional na área. Com esta alteração, haverá impacto na ordem de classificação 
deste cargo. 

RECURSO 46 

INSCRIÇÃO 1279355 - Sabrina Germano da Silva Moreira 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja considerada a pontuação de tempo de serviço, alegando 
que entregou a documentação referente ao tempo de serviço, porém a mesma não foi 
atribuída a sua inscrição na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que a pontuação 
está correta e nenhum equívoco foi constatado. A candidata informou e entregou 
documentação comprobatória de apenas 13 meses e alguns dias. Desta forma, não 
completou 2 anos (24 meses) de tempo de serviço, e devido a isto não recebeu 
pontuação. As regras do edital são claras, pois o candidato pontua a cada 2 anos 
completados.  

Portanto recurso indeferido e pontuação mantida 

RECURSO 47 

INSCRIÇÃO 1285187 e 1285188 - Schirlei Dos Santos Henrique Noberto 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 
001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidato solicita recontagem do seu tempo de serviço, alegando que entregou a 
documentação e parte da pontuação não foi atribuída. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela solicitante, constatou-se que devido a um 
equívoco na conferência, a documentação referente ao tempo de serviço na AFASC 
acabou não sendo verificada corretamente, o que resultou em erro na contagem de 
pontos. Realmente, o recurso procede, e informamos que será alterado de 0,200 pontos 
para 0,800 pontos de tempo de serviço para a candidata em ambas inscrições na 
Classificação Definitiva. Com esta alteração, haverá impacto na ordem de classificação 
nos cargos. 
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RECURSO 48: 

INSCRIÇÕES 1287334 - Silvia Rosinete Miguel Teixeira 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja atribuída a pontuação de horas de curso, alegando que 
entregou a documentação referente, porém a pontuação não foi atribuída a sua 
inscrição na classificação preliminar. 

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 0,400 pontos de horas de 
curso para a candidata na inscrição 1287334 na Classificação Definitiva. 

RECURSO 49 

INSCRIÇÃO 1278656 - Simone Fernandes Nunes Julio 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que seja atribuída a pontuação de tempo de serviço, alegando que 
entregou a documentação referente, porém a mesma não foi atribuída a sua inscrição 
na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que a pontuação 
está correta e o pleito não procede. A candidata apenas informou e entregou 
documentação comprobatória de 90 meses e alguns dias e portanto não completou 8 
anos (96 meses) de tempo de serviço. As regras do edital são claras, o candidato 
pontua a cada 2 anos completos. Deste modo a mesma recebeu a pontuação referente 
a 6 anos completados, ou seja, 0,600 pontos conforme publicado. Portanto recurso 
indeferido e pontuação mantida 

RECURSO 50 

INSCRIÇÃO 1285805 - Solange Vieira Liberato 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita análise da correção de seu cartão resposta, alegando que as 
questões anuladas não foram pontuadas em sua classificação. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois não foi 
encontrado nenhum equívoco, realmente a candidata obteve 09 acertos (Nota 4,500), 
conforme publicado na classificação preliminar. Destaca-se que as questões anuladas 
foram atribuídas corretamente a sua pontuação.  

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 51 

INSCRIÇÃO 1280754 - Maristela Sartor 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita análise da correção de seu cartão resposta, alegando que as 
questões anuladas não foram pontuadas em sua classificação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois não foi 
encontrado nenhum equívoco, realmente a candidata obteve 09 acertos (Nota 4,500), 
conforme publicado na classificação preliminar. Destaca-se que as questões anuladas 
foram atribuídas corretamente a sua pontuação. 

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 52 

INSCRIÇÃO 1281410 - Marta Regina Rosa Tancredo 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita análise da correção de seu cartão resposta, alegando que obteve 
10 acertos e não 09 conforme publicado em sua classificação. Também questiona 
quanto regras de desempate. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois não foi 
encontrado nenhum equívoco, realmente a candidata obteve 09 acertos (Nota 4,500), 
conforme publicado na classificação preliminar. Destaca-se também, que todas as 
regras de desempate foram aplicadas corretamente na lista publicada, conforme 
estipulado em edital. Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 
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RECURSO 53 

INSCRIÇÃO 1279610 - Nadia Silva Dos Santos 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata questiona quanto a lista de classificação preliminar de seu cargo, alegando 
que as regras de desempate não foram aplicadas corretamente. Pois a candidata de 
inscrição 1278087 está em uma posição incorreta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo é improcedente, pois a candidata 
equivoca-se ao mencionar que as regras de desempate mencionadas no edital não 
foram seguidas, uma vez que ignora o item 11.2.1 que é o primeiro critério de 
desempate (Idoso), que a candidata de inscrição 1278087 se enquadra. Após este, 
segue os demais critérios do item 11.2.2 conforme a própria requerente informa. 
Portanto, nenhum equívoco foi constatado e classificação segue mantida 

 

RECURSO 54 

INSCRIÇÃO 1279658 - Priscila De Souza Claudino 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 021 - PROFESSOR DE HISTÓRIA (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita análise da correção de seu cartão resposta, alegando que obteve 
11 acertos (Nota 5,500) e não 10 acertos (Nota 5,000) conforme publicado em sua 
classificação. Segundo a mesma, a questão anulada não foi atribuída a sua nota. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois não foi 
encontrado nenhum equívoco, de acordo com o gabarito oficial retificado da prova do 
horário 03, realmente a candidata obteve 10 acertos (Nota 5,000), conforme publicado 
na classificação preliminar. Destaca-se que a questão anulada foi atribuída 
corretamente a sua pontuação. Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

 

RECURSO 55 

INSCRIÇÃO 1282529 - Renata Rubia Peruchi Duarte 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 011 - PROFESSOR DE ARTES (HABILITADO) 
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PEDIDO 
A candidata solicita análise da correção de seu cartão resposta, alegando que, segundo 
o gabarito retificado, obteve 11 acertos (Nota 5,500) ao invés de 10 acertos (Nota 
5,000), contando a questão anulada, conforme publicado em sua classificação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois não foi 
encontrado nenhum equívoco, de acordo com o gabarito oficial retificado da prova do 
horário 03, realmente a candidata obteve 10 acertos (Nota 5,000), conforme publicado 
na classificação preliminar. Destaca-se que a questão anulada foi atribuída 
corretamente a sua pontuação. 

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 56 

INSCRIÇÃO 1277824 - Marilia Cardoso Reus 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita recontagem de tempo de serviço, alegando que entregou 
comprovação para 2 anos, porém a pontuação não foi atribuída. Também infere que 
existem candidatos não habilitados na lista de classificação de habilitados 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da documentação da requerente, a banca informa que o pleito não 
procede, uma vez que, o comprovante de tempo de serviço entregue, que informa 2 
anos, 2 meses e 23 dias, possui sua data final em 21/12/2018, e pelas regras do edital 
004/2018, a data máxima para computo de pontos para tempo de serviço neste certame 
é 30/08/2018. Desta forma, o seu tempo de serviço só poderia e foi considerado até a 
data limite do edital, com isso foram considerados 01 ano e 11 meses, o que não 
completou o mínimo necessário para pontuar. Vide itens 9.2.47 e 9.2.48 do edital. 

Quanto ao fato de pessoas não habilitadas constarem na lista de habilitados, conste 
que a comprovação de cumprimento de exigência compete ao candidato no momento 
da contratação e, caso este não comprovar, restará eliminado. 

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 

RECURSO 57 

INSCRIÇÃO 1288627 - Fabiana Lemos Julio 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata questiona quanto a existência de candidatos não habilitados na lista de 
habilitados e também que existem candidatos terceiros com pontuação zerada para 
tempo de serviço. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca informa que, primeiramente, resta ausente legitimidade da parte 
recorrente para pleitear em nome de terceiros. Se pontuação não fora atribuída a 
terceira pessoa, esta é quem deve fazer o recurso competente. Quanto ao fato de 
pessoas não habilitadas constarem na lista de habilitados, conste que a comprovação 
de cumprimento de exigência compete ao candidato no momento da contratação e, 
caso este não comprovar, restará eliminado. Assim, o presente recurso resta indeferido 
na integralidade. 

 

RECURSO 58 

INSCRIÇÃO 1294204 - Lucimar Borges 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 013 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (HABILITADO) 

PEDIDO A candidata solicita troca de modalidade informações em sua inscrição, pois afirma não 
ser habilitada e está na lista de habilitados. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Cara candidata, infelizmente, não é possível fazer a troca conforme regras do edital. 
Após a efetivação da inscrição e término dos prazos de recursos não é mais possível 
fazer alterações deste tipo. Nos prazos previstos em edital para as correções de 
inscrições esta candidata restou silente. Assim, o presente recurso resta indeferido. 

 

RECURSO 59 

INSCRIÇÃO 1287908 - Marileia De Mello 

STATUS DO RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO 

CARGO 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 

A candidata questiona porque não foi atribuída a pontuação de 0,600 pontos de tempo 
de serviço em sua inscrição 1287908 para Pedagogo Educação Infantil (Habilitado), 
assim como fora recebido para a inscrição 1287909 para Pedagogo Ensino 
Fundamental (Habilitado). 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, constatou-se que a requerente 
apenas entregou documentação comprobatória de tempo de serviço para a inscrição 
1287908, e que coincidentemente fora atribuído erroneamente à inscrição 1287909. 
Deste modo, a candidata tem direito a pontuação de 0,600 pontos para a inscrição 
1287908, porém para a inscrição 1287909 recebeu pontuação indevida, e por isso 
informa-se que a pontuação inicialmente atribuída para o cargo de Pedagogo 
Fundamental (Habilitado) será retirada da inscrição 1287909 e atribuída ao cargo de 
Pedagogo Educação Infantil (Habilitado) junto a inscrição 1287908. Destaca-se que 
haverá impacto na classificação definitiva em ambos cargos. 
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RECURSO 60 

INSCRIÇÃO 1277462 - Maria Aparecida Feifarick 

STATUS DO RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO 

CARGOS 003 - PEDAGOGO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 

A requerente pede revisão do seu tempo de serviço, horas de cursos e nota da prova, 
pois afirma ter acertado 13 questões na prova ao invés de 12 conforme publicado na 
classificação preliminar. Também infere que a contagem de tempo de serviço e horas 
de curso não foi feita de forma correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o cartão e documentação entregue pela candidata constatou-se os 
seguintes fatos: 

1. Quanto as horas de curso da candidata, não entregou todos os documentos listados no 
Anexo V em envelope para esta inscrição específicas, além de 8 certificados serem 
entregues com carga menor do que 20h, o que segundo regras do edital, não valem para 
este certame, deste modo, a candidata, para esta inscrição, entregou apenas 110h de 
cursos que foram computados corretamente. 

2. Quanto ao tempo de serviço, ao verificar a documentação constatou-se que realmente 
houve um equívoco na contagem que acabou não contabilizando os 10 anos da 
candidata erroneamente. Desta forma, informa-se que será atribuída a pontuação na 
classificação definitiva. 

3. Quanto ao cartão resposta, ao analisar o mesmo, destaca-se que nenhum erro foi 
encontrado, realmente a candidata obteve 12 acertos (Nota 6,000), conforme publicado 
na classificação preliminar.  

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 61 

INSCRIÇÃO 1277461 - Maria Aparecida Feifarick 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 001 - PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO A requerente pede revisão do seu tempo de serviço, pois infere que a contagem de tal 
parâmetro não foi feita de forma correta. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata constatou-se que realmente 
houve um equívoco na contagem que acabou não contabilizando os 10 anos da 
candidata erroneamente. Desta forma, informa-se que será atribuída a pontuação na 
classificação definitiva.  

 

IÇARA/SC, em 07 de JANEIRO de 2019. 
 

GERUSA BOLSONI 
Secretaria de educação, ciência e tecnologia 

 
MURIALDO CANTO GASTALDON 

Prefeito Municipal 


