
 MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS / SC                                                PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2021 

 

1 www.psconcursos.com.br 

 
MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
 

O MUNICÍPIO DE TURVO, 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 

INSCRIÇÕES 
2124449; 2123706; 2123878; 2124500; 2123651; 2123629; 2124007; 2123657; 
2123675; 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGOS 

001 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

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

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

029 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Infantil ao 9º Ano e EJA) (HABILITADO) 

PEDIDO 

Requerentes solicitam a recontagem de pontos de suas respectivas provas objetivas de 
acordo com o gabarito oficial retificado. Pois afirmam ter mais acertos na prova objetiva 
do que foi publicado na classificação preliminar. Acrescentam estar faltando a 
pontuação referente a questão 08, devidamente anulada. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso procede, realmente a pontuação está 
incorreta. Ao checar os processamentos automatizados, foi identificado um erro 
sistêmico que ocasionou na não computação da pontuação, referente a questão número 
08, devidamente anulada. Este problema impactou na nota incorreta de todos os 
candidatos que prestaram a prova.  

Deste modo, visando a lisura do certame, informa-se que uma retificação da lista de 
classificação preliminar já encontra-se publicada corrigindo este equívoco, 
acrescentando 0,5 ponto na prova objetiva escrita e automaticamente na pontuação 
total de todos os candidatos aprovados. 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 2124263 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 003 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita explicação de como a pontuação das questões anuladas é atribuída 
aos candidatos e recontagem de pontos de sua prova objetiva alegando que deveria ter 
recebido pontuação maior devido a anulação da questão oito (8). 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca informa que a pontuação sobre questões anuladas segue as 
regras do seguinte item do edital: 

11.6 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 
atribuído(s) a todos os candidatos presentes na prova, independente de interposição 
de recurso. 

Sobre a recontagem de pontos, a banca informa, conforme explicado no recurso 
anterior, que realmente a pontuação está incorreta. Ao checar os processamentos 
automatizados, foi identificado um erro sistêmico que ocasionou na não computação da 
pontuação, referente a questão número 08, devidamente anulada. Este problema 
impactou na nota incorreta de todos os candidatos que prestaram a prova.  

Deste modo, visando a lisura do certame, informa-se que uma retificação da lista de 
classificação preliminar já encontra-se publicada corrigindo este equívoco,  
acrescentando 0,5 ponto na prova objetiva escrita e automaticamente na pontuação 
total de todos os candidatos aprovados.. 

 

 

SIDERÓPOLIS/SC, em 31 de JANEIRO de 2022. 

 

DENISE CRISTINA MARTINS NUNES 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

ANGELO FRANQUI SALVARO 
Prefeito Municipal 


