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MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
 

O MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO, 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 2068906 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 026 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) 

PEDIDO 
A candidata solicita que sejam analisadas inscrições de outra candidata alegando que a 
mesma agiu de má fé por ter se inscrito e realizado provas em áreas diferentes devendo 
assim ser desclassificada de acordo com regras do edital. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do pleito, a banca concluiu e informa que o mesmo não procede, pois a 
referida candidata realizou inscrições em certames diferentes, ou seja, uma inscrição 
em cada edital e desta forma não houve, em nenhum momento, ferimento às regras de 
cada certame. Portanto recurso indeferido e classificação mantida 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 2067232 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO EM NÍVEL SUPERIOR) 

PEDIDO 
A candidata solicita recontagem de pontos para determinados candidatos alegando que 
os mesmos obtiverem nota maior do que deveriam. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após analisar o recurso a banca informa que o mesmo não procede uma vez que o 
candidato pode somente solicitar recontagem de pontos de seu próprio cartão resposta.  

Porém, como forma de manter a lisura do certame, a banca informa que ao verificar 
novamente a classificação, não encontrou nenhum equívoco na correção automatizada 
de todo o certame. Ou seja, a classificação está totalmente correta. 

Desta forma, recurso resta indeferido e classificação mantida. 
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RECURSO 03 

INSCRIÇÃO 2065348 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - AUXILIAR DE ENSINO 

PEDIDO 

A candidata solicita correção do Gabarito - Nível Médio/Superior - Horário 03 
(16h:30min) - RETIFICADO, pois alega que a questão 07 (sete) de atualidades que foi 
anulada pela banca sem ter motivo esclarecido está correta de acordo com a matéria 
publicada no portal G1, não cabendo assim anulação da questão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após analisar o recurso a banca conclui que o mesmo não procede, eis que é um 
recurso extemporâneo, devido já se ter findado o período de recursos referentes a 
prova objetiva. 

Entretanto, será disponibilizado, nesta data, a justificativa para a anulação da questão 
referida, que poderá ser vislumbrada pela candidata. Conste que anulação da questão 
ocorreu de ofício, após revisão do corpo técnico da Banca, com vistas a manter a justiça 
e correta aplicação do conteúdo no certame, sem o propósito de beneficiar ou prejudicar 
qualquer candidato. 

Portanto, resta indeferido este recurso, com ressalva. 

 

JACINTO MACHADO/SC, em 18 de MAIO de 2021. 

 

 

GISELE TEREZINHA DE SOUZA VERONEZ 
Presidente Da Comissão De Processo Seletivo 

 
 
 

JOÃO BATISTA MEZZARI 
Prefeito Municipal 


