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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 013/2018 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 

 

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e 
comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto Nº 183 de 24 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 1309890 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

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 02 

INSCRIÇÃO 1296541 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

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. 
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RECURSO 03 

INSCRIÇÃO 1303261 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 
A candidata pede análise da correção de seu cartão resposta, alegando que sua 
conferência e anotações pessoais, não estão de acordo com o resultado publicado e que 
deve haver erro. 

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 06 acertos (nota 3,000), 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 04 

INSCRIÇÃO 1306595 e 1306596 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

002- AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PEDIDO 
A candidata solicita revisão das suas notas, em seus dois cargos, na prova objetiva, 
alegando que obteve 16 acertos (8,000 pontos) em ambas inscrições, ao contrário de 12 
e 11 acertos respectivamente em cada cargo conforme publicado. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois ao verificar a 
correção dos seus cartões resposta, não foi encontrado nenhum equívoco de correção, 
realmente a candidata obteve 11 acertos (nota 5,500) para a inscrição 1306595 e 12 
acertos (nota 6,000) para a inscrição 1306596, conforme publicado na classificação 
preliminar. Destaca-se que a requerente se equivoca, uma vez que parece somar a 
quantidade de acertos em ambos os cargos, neste caso sim, a candidata obteve 16 
acertos diferentes, porém cada cargo possui suas questões específicas que não podem 
ser consideradas para outro cargo. 

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida. 

Obs: Informa-se que uma cópia dos cartões resposta da requerente encontram-se disponíveis até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 05 

INSCRIÇÃO 1305294 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 033 - GESTOR PEDAGÓGICO 

PEDIDO A candidata solicita que seja contabilizado os pontos referentes aos títulos, alegando ter 
entregue nas datas previstas e que os mesmos não foram considerados. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o pleito não procede, uma vez que o edital não prevê 
pontuação de títulos de pós-graduação para seu cargo, e também que em nenhum 
momento menciona sobre pontuação para graduação em nível superior para qualquer 
cargo deste certame. Vide Quadro Demonstrativo de Pontuações da Prova de Títulos e 
Nota 01 abaixo do mesmo no item 8.2.38. 

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida. 

RECURSO 06 

INSCRIÇÃO 1312962 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002- AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PEDIDO 

A candidata solicita que sejam aceitos seus certificados de títulos e horas de curso após 
a classificação preliminar, pois afirma que perdeu os prazos para entrega dos mesmos, 
devido a não ser informada corretamente dos horários de entrega. A mesma infere que a 
Retificação 01 publicada não constava a mudança de horário, apenas o local, e que 
devido a isto se sentiu prejudicada. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

A banca informa que o pleito não procede, uma vez que na própria Retificação 01, 
informada pela requerente, consta sim os horários de recebimento da documentação 
referente a esta fase. Para tanto, destaca-se que todos os prazos e horários, conforme 
regras do edital e retificações pertinentes foram cumpridos pela banca. 

O recurso também é totalmente intempestivo, haja vista que a fase para entrega de 
documentos já foi superada. 

RECURSO 07 

INSCRIÇÃO 1296590 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO A requerente questiona o fato de haver, segundo ela, 12 pessoas sem formação pedida 
no edital, e ainda estarem na frente de quem tem pedagogia e pós graduação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca informa que o fato, segundo a candidata, de haver pessoas sem 
formação exigida em edital estarem presentes 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.  
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RECURSO 08 

INSCRIÇÃO 1308267 e 1308268 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
002- AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO 

A candidata solicita revisão da correção dos cartões resposta de seus dois cargos, 
alegando que obteve 13 acertos (nota 6,500) para o cargo de Professor de Educação 
Infantil III ao 5º ano, e 14 acertos (nota 7,000) para o cargo de Auxiliar de Ensino de 
Educação Inclusiva, devendo assim estar entre os primeiros colocados, diferentemente 
do publicado na classificação preliminar. 

A requerente também solicita inclusão de seu nome na lista dos candidatos inscritos como 
PNE, alegando ter entregue, na fase de prova de títulos, laudo médico comprovando sua 
condição, possuindo assim o direito de participar como tal. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Referente a correção dos cartões resposta, a banca informa que o mesmo não procede, 
pois ao verificar a correção de ambos cartões resposta da solicitante, não foi encontrado 
nenhum equívoco, realmente a candidata obteve 06 acertos (nota 3,000) para o cargo de 
Auxiliar de Ensino de Educação Inclusiva e 08 acertos (nota 4,000) para o cargo de 
Professor de Educação Infantil III ao 5º ano, conforme publicado na classificação 
preliminar. 

Quanto ao fato da inclusão de seu nome na lista dos candidatos PNE, a banca informa 
que o pleito, além de intempestivo, não procede, uma vez que a requerente não entregou 
documentação comprobatória nos prazos previstos em edital. Aliás, a candidata deixou 
de seguir as regras, que são claras, quanto a sua participação como PNE, inclusive, 
sendo inadmissível o recebimento de documentos, para tal fim, fora dos prazos 
devidamente previstos em edital 

Portanto o presente recurso resta integralmente indeferido.  

Obs: Informa-se que uma cópia dos cartões resposta da requerente encontram-se disponíveis até 
31/01/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

 

SOMBRIO/SC, em 14 de JANEIRO de 2018. 

 

 

GRAZIELA CAETANO DA ROSA SCHWARTZHAUPT 
Secretária de Educação 

 
 

 ZÊNIO CARDOSO 

Prefeito Municipal 

 


