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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES PNE/PPD 

 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais juntamente com 
a PS Concursos, tornam público a análise e julgamento dos recursos da Prova Objetiva, conforme segue: 
 

RECURSO 01 

INSCRIÇÃO 2059643 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO PROFESSOR DE ARTES (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita uma nova avaliação do laudo médico onde teve como indeferido, 
pois alega se enquadrar nas exigências legais para pessoa portadora de deficiência. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Em análise ao recurso da candidata, verificou-se que é fundamentado em sua 
deficiência em si. Ocorre que a concorrência em vaga PNE não foi indeferida com base 
em sua patologia, mas sim pelo fato do laudo não estar em consonância com o edital. O 
laudo não refere que a patologia é considerada deficiência física, para os fins legais. 

Destacamos que a banca não tem capacidade técnica nem corpo médico para avaliar 
caso a caso ou atestar, motivo qual o candidato deve apresentar laudo médico nos 
termos do edital. 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 2059804 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO PSICÓLOGO 

PEDIDO 
A candidata solicita o deferimento da inscrição como pessoa com deficiência, pois alega 
se enquadrar nas exigências legais para pessoa portadora de deficiência. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Em análise ao recurso da candidata, verificou-se que é fundamentado em sua 
deficiência em si. Ocorre que a concorrência em vaga PNE não foi indeferida com base 
em sua patologia, mas sim pelo fato do laudo não estar em consonância com o edital. O 
laudo não refere que a patologia é considerada deficiência física, para os fins legais. 

Destacamos que a banca não tem capacidade técnica nem corpo médico para avaliar 
caso a caso ou atestar, motivo qual o candidato deve apresentar laudo médico nos 
termos do edital. 

Nota-se também, que a candidata teve deferimento no seu pedido de condição especial 
para aplicação da prova, conforme solicitado. 
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RECURSO 03 

INSCRIÇÃO 2059277 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita uma nova avaliação do laudo médico onde teve como indeferido, 
pois alega se enquadrar nas exigências legais para pessoa portadora de deficiência. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Em análise ao recurso da candidata, verificou-se que é fundamentado em sua 
deficiência em si. Ocorre que a concorrência em vaga PNE não foi indeferida com base 
em sua patologia, mas sim pelo fato do laudo não estar em consonância com o edital. O 
laudo não refere que a patologia é considerada deficiência física, para os fins legais. 

Destacamos que a banca não tem capacidade técnica nem corpo médico para avaliar 
caso a caso ou atestar, motivo qual o candidato deve apresentar laudo médico nos 
termos do edital. 

RECURSO 04 

INSCRIÇÃO 2061381 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita uma nova avaliação do laudo médico onde teve como indeferido, 
pois alega se enquadrar nas exigências legais para pessoa portadora de deficiência. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Em análise ao recurso da candidata, verificou-se que é fundamentado em sua 
deficiência em si. Ocorre que a concorrência em vaga PNE não foi indeferida com base 
em sua patologia, mas sim pelo fato do laudo não estar em consonância com o edital. O 
laudo não refere que a patologia é considerada deficiência física, para os fins legais. 

Destacamos que a banca não tem capacidade técnica nem corpo médico para avaliar 
caso a caso ou atestar, motivo qual o candidato deve apresentar laudo médico nos 
termos do edital. 

Nota-se também, que a candidata teve deferimento no seu pedido de condição especial 
para aplicação da prova, conforme solicitado. 

 

SÃO JOÃO DO SUL / SC, em 22 de JANEIRO de 2021. 

 

TAÍSE DOS SANTOS ALVES 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
 

 
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 

 


