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MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2020 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
 

O MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, estado de Santa Catarina, 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 2059956 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 005 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata pede análise da correção de seu cartão resposta, alegando que obteve 5 acertos 
(2,500 pontos) e não 4 (2,000) 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 4 
acertos (nota 2,000), 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 15/03/2021 para 
a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 2060013 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata pede análise da correção de seu cartão resposta, alegando que obteve 5 acertos 
(2,500 pontos) e não 3 (1,500) 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 4 
acertos (nota 2,000), 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 15/03/2021 para 
a solicitante em sua área do candidato. 

PRAIA GRANDE/SC, em 23 de Fevereiro de 2021. 

JOELCIR DA SILVA PADILHA DUARTE 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
 

ELISANDRO PEREIRA MACHADO 
Prefeito Municipal 


