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MUNICÍPIO DE ERMO/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
 

O MUNICÍPIO DE ERMO, 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 2069369 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 018 - ASSISTENTE SOCIAL 

PEDIDO 
Candidata solicita esclarecimentos por seu nome não constar na lista de classificação 
preliminar alegando que obteve 12 acertos (6,000 pontos). 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso, a banca informa que o cartão resposta da requerente não 
encontra-se assinado. Motivo pelo qual, resultou na desclassificação da candidata, de 
acordo com as regras do edital. 

 

Vide, entre outros, os seguintes itens do edital:  

8.1.11 Não serão consideradas: f) Cartões de resposta (gabarito) sem assinatura do 
candidato. 

9.14 Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: h) Não assinar o cartão de respostas (gabarito).  

 

OBS: Informa-se que uma cópia digitalizada do cartão resposta da requerente encontra-
se disponível até 30/06/2021 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 2070525  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 018 - ASSISTENTE SOCIAL 

PEDIDO 
Candidata solicita acesso ao seu cartão resposta e esclarecimentos devido a seu nome 
não constar na lista de classificação preliminar pois alega que obteve 16 acertos (8,000 
pontos). 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso, a banca informa que o cartão resposta da requerente não 
encontra-se assinado. Motivo pelo qual, resultou na desclassificação da candidata, de 
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acordo com as regras do edital. 

 

Vide, entre outros, os seguintes itens do edital:  

8.1.11 Não serão consideradas: f) Cartões de resposta (gabarito) sem assinatura do 
candidato. 

9.14 Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: h) Não assinar o cartão de respostas (gabarito).  

 

OBS: Informa-se que uma cópia digitalizada do cartão resposta da requerente encontra-
se disponível até 30/06/2021 para a solicitante em sua área do candidato. 

 

ERMO/SC, em 18 de Maio de 2021. 

 

GIANE PIRES LEONARDO 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

PAULO DELLA VECCHIA 
Prefeito Municipal 


