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MUNICÍPIO DE TREVISO/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SELETIVOS Nº. 001/2018 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 

 

O MUNICÍPIO DE TREVISO, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e 
comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto Nº 712/18 de 22 de outubro 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 1288338 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 001 - PROFESSOR AUXILIAR II 

PEDIDO 
A candidata solicita a correção na lista de classificação PNE, alegando que a candidata 
de inscrição 1290050 não é portador de necessidade especial. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca rapidamente encontrou um equívoco na lista publicada, a 
mesma realmente não está inscrita como PNE, apenas solicitou condições especiais 
para prova, portanto recurso deferido e informamos que o nome da candidata de 
inscrição 1290050 não constará na classificação final PNE. 

 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 1288645 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 
A candidata solicita revisão da correção de seu cartão resposta, alegando que os 
pontos das questões anuladas não foram contabilizadas em sua pontuação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o pleito não procede, pois não foi encontrado 
equívoco 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 03 

INSCRIÇÃO 1288279 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 
A candidata solicita recontagem dos pontos, de modo que seja verificado porque, 
segundo a candidata, a mesma não recebeu os pontos das horas de curso de 
aperfeiçoamento na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca conclui que o pleito não procede, pois o certificado de 
curso de aperfeiçoamento entregue pela requerente não atende aos requisitos 
expressos no item 8.2.45 do edital. O mesmo não foi emitido ou validado (através de 
portaria ou similar) pelos órgãos competentes estipulados no edital. Portanto recurso 
indeferido e resultado mantido. 

Vide item 8.2.45 

Serão válidos e pontuados somente os certificados de cursos de aperfeiçoamento emitidos por 
Secretarias Municipal ou Estadual ou por Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada 
pelo Ministério da Educação, desde que conste o número da Resolução ou Legislação que 
autoriza a certificação por esses órgãos. 

 

 

RECURSO 04 

INSCRIÇÃO 1288293 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 
A candidata solicita recontagem dos pontos, de modo que seja verificado porque, 
segundo a candidata, a mesma não recebeu os pontos das horas de curso de 
aperfeiçoamento na classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a documentação entregue pela candidata, a banca conclui que o pleito é 
improcedente, pois o certificado de curso de aperfeiçoamento entregue pela requerente 
foi emitido através da Portaria SED 08/2002 do Estado de Santa Catarina, o que, 
segundo regras do edital (Item 8.2.46), não vale para este certame. Portanto recurso 
indeferido e resultado mantido. 

Vide item 8.2.46 

Os certificados de cursos de aperfeiçoamento emitidos pela Portaria SED 08/2002 do Estado de 
Santa Catarina não serão validados e computados, em decorrência da revogação desta portaria. 

 

 

 

RECURSO 05 

INSCRIÇÃO 1289221 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 
A candidata solicita recontagem dos pontos, de modo que seja verificado porque, 
segundo a candidata, a mesma não recebeu os pontos das horas de curso de 
aperfeiçoamento na classificação preliminar. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso e documentação entregue, constatou-se que a solicitação não é 
válida, pois o certificado de um dos cursos de aperfeiçoamento (no total de 80h) 
entregue pela requerente não atende aos requisitos expressos no item 8.2.45 do edital. 
O mesmo não foi emitido ou validado (através de portaria ou similar) pelos órgãos 
competentes estipulados no edital. Destaca-se que foram consideradas 48h de dois 
cursos válidos entregues pela candidata, somando assim 0,18 pontos, conforme 
publicado na classificação preliminar. Portanto recurso indeferido e resultado mantido. 

Vide item 8.2.45 

Serão válidos e pontuados somente os certificados de cursos de aperfeiçoamento emitidos por 
Secretarias Municipal ou Estadual ou por Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada 
pelo Ministério da Educação, desde que conste o número da Resolução ou Legislação que 
autoriza a certificação por esses órgãos. 

 

TREVISO/SC, em 20 de DEZEMBRO de 2018. 

 
NELÍSIA UGGIONI 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
 

 
JAIMIR COMIN 

Prefeito Municipal 


