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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 003/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
 

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO, 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 2124873  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 018 - PROFESSOR DE RELIGIÃO (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita análise de documentação enviada para comprovação de pré-
requisitos estipulados em edital para o cargo pretendido. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso não procede, pois não compete a esta fase 
do certame a análise e comprovação de documentação referente aos pré-requisitos para 
assumir vagas. Conforme regras do edital a comprovação de que os candidatos 
preenchem os pré-requisitos para assumir o cargo pretendido é realizado somente no 
momento da contratação. Portanto recurso indeferido. 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 2124609  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 020 - PROFESSOR DE ARTES (Infantil IV ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita que seja atribuída à sua nota final a pontuação de seu tempo de 
serviço alegando que enviou os documentos necessários e os validou conforme regras 
do edital, porém, sua nota não consta na lista de classificação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o pleito não procede. Conforme regras do edital a 
pontuação para o tempo de serviço é atribuída, conforme quadro demonstrativo de 
pontuação do item 8.3.38, do seguinte modo: 0,1 ponto para cada 01 ano completo (não 
concomitante/paralelo) de tempo de serviço (experiência Profissional), na área de 
atuação, até no máximo 10 anos.  Devido ao fato do requerente não ter completado 1 ano 
de experiência profissional, não foi lhe atribuída nenhuma pontuação.  Deste modo 
recurso indeferido. 

Observação: Importante salientar que é possível verificar a pontuação estimada no 
próprio comprovante de validação da documentação de títulos verificado e assinado pelo 
candidato. 
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RECURSO 03 

INSCRIÇÃO 2125554  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 015 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA (6º ao 9º Ano) (NÃO HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita que seja atribuída à sua nota final a pontuação de seu tempo de 
serviço alegando que enviou os documentos necessários e os validou conforme regras 
do edital, porém, sua nota não consta na lista de classificação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o recurso improcede. Conforme regras do edital a 
pontuação para o tempo de serviço é atribuída, conforme quadro demonstrativo de 
pontuação do item 8.3.38, do seguinte modo: 0,1 ponto para cada 01 ano completo (não 
concomitante/paralelo) de tempo de serviço (experiência Profissional), na área de 
atuação, até no máximo 10 anos. Devido ao fato do requerente não ter completado 1 ano 
de experiência profissional, não foi lhe atribuída nenhuma pontuação. Deste modo 
recurso indeferido. 

Observação: Importante salientar que é possível verificar a pontuação estimada no 
próprio comprovante de validação da documentação de títulos verificado e assinado pelo 
candidato. 

 

 

RECURSO 04 

INSCRIÇÃO 2125468  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO 

Solicitante requer recontagem dos pontos de sua prova escrita objetiva alegando ter 
acertado 15 das 20 questões da prova, o que lhe deveria conferir pontuação de 7,500 
pontos (sete pontos e meio) e não 7,000 pontos (sete pontos) como consta na lista de 
classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do recurso, a banca informa que o pleito não procede pois a pontuação está 
correta, obteve 14 acertos (7,000 pontos) conforme classificação. Por motivos de lisura a 
prova foi completamente verificada e não foi constatado nenhum equívoco na correção. 
Portanto recurso indeferido. 

Observação: Informa-se que uma cópia digitalizada do seu cartão resposta encontra-se 
disponível até 10/03/2022 em sua área do candidato para conferência. 
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RECURSO 05 

INSCRIÇÃO 2124444  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO 

Solicitante requer recontagem dos pontos de sua prova escrita objetiva alegando ter 
acertado 10 das 20 questões da prova, o que lhe deveria conferir pontuação de 5,000 
pontos (cinco pontos) e não 4,500 pontos (quatro pontos e meio) como consta na lista de 
classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca informa que o recurso não procede pois a pontuação está correta, 
obteve 9 acertos (4,500 pontos) conforme classificação. Por motivos de lisura a prova foi 
completamente verificada e não foi constatado nenhum equívoco na correção. Portanto 
recurso indeferido. 

Destaca-se que foi constatado uma rasura em uma das respostas, neste caso, a 
alternativa se torna nula pela leitura automatizada dos cartões e regras, inclusive 
claramente declaradas no item 6 das instruções do corpo do cartão resposta. 

Observação: Informa-se que uma cópia digitalizada do seu cartão resposta encontra-se 
disponível até 10/03/2022 em sua área do candidato para conferência. 

 

 

RECURSO 06 

INSCRIÇÃO 2124290  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

PEDIDO 

Requerente solicita recontagem dos pontos de sua prova escrita objetiva alegando ter 
acertado 12 das 20 questões da prova, o que lhe deveria conferir pontuação de 6,000 
pontos (seis pontos) e não 5,500 pontos (cinco pontos e meio) como consta na lista de 
classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca informa que o recurso improcede pois a pontuação está correta, 
obteve 11 acertos (5,500 pontos) conforme classificação. Por motivos de lisura a prova 
foi completamente verificada e não foi constatado nenhum equívoco na correção. 
Portanto recurso indeferido. 

Observação: Informa-se que uma cópia digitalizada do seu cartão resposta encontra-se 
disponível até 10/03/2022 em sua área do candidato para conferência. 
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RECURSO 07 

INSCRIÇÃO 2124537  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO 

Requerente solicita a recontagem de pontos de sua classificação para acrescentar a 
pontuação referente ao tempo de serviço e análise da documentação, que está sendo 
enviada agora, alegando não ter enviado e comparecido nos prazos previstos em edital, 
para entrega e validação de documentação, pois sua experiência profissional foi adquirida 
em outros municípios e por isso não sabia se os mesmos seriam aceitos neste certame. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o pleito, a banca conclui que o pedido resta indeferido, pois os prazos 
máximos da fase de Títulos (cadastro, entrega e validação dos documentos) constantes 
no cronograma do edital, encontram-se findados. O recebimento extemporâneo destes 
fere as regras e a lisura do certame. 

RECURSO 08 

INSCRIÇÃO 2125372  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

PEDIDO 
Requerente solicita esclarecimentos por seu nome não constar na lista de classificação 
preliminar. 

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: 

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

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

Observação: Informa-se que uma cópia digitalizada do cartão resposta da requerente 
encontra-se disponível até 10/03/2022 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 09 

INSCRIÇÃO 2124307  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 



 MUNICÍPIO DE SOMBRIO / SC                                                 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2021 

 

5 www.psconcursos.com.br 

PEDIDO 

Solicitante requer recontagem dos pontos de sua prova escrita objetiva alegando ter 
acertado 9 das 20 questões da prova, o que lhe deveria conferir pontuação de 4,500 
pontos (quatro pontos e meio) e não 4,000 pontos (quatro pontos) como consta na lista 
de classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca informa que o recurso improcede pois a pontuação está correta, 
obteve 8 acertos (4,000 pontos) conforme classificação. Por motivos de lisura a prova foi 
completamente verificada e não foi constatado nenhum equívoco na correção. Portanto 
recurso indeferido. 

Observação: Informa-se que uma cópia digitalizada do cartão resposta da requerente 
encontra-se disponível até 10/03/2022 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 10 

INSCRIÇÃO 2124733  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

PEDIDO 

Requerente solicita que sua inscrição seja alterada para o cargo Auxiliar de Educação 
Infantil (Não Habilitado), alegando ter realizado sua inscrição para tal cargo porém notou 
na lista de classificação preliminar que sua inscrição consta no cargo Auxiliar de 
Educação Infantil (Habilitado). 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que a requerente se equivoca. Não existe opção habilitado 
e não habilitado, conforme mencionado pela requerente, para o cargo 001 - AUXILIAR 
DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA. Por motivos de lisura foi conferida 
a classificação e lista de inscrições deferidas, e a requerente se encontra corretamente 
classificada no cargo para o qual se inscreveu. Deste modo recurso indeferido. 

RECURSO 11 

INSCRIÇÃO 2124674  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

PEDIDO 

Solicitante requer recontagem dos pontos de sua prova escrita objetiva alegando ter 
acertado 18 das 20 questões da prova, o que lhe deveria conferir pontuação de 9,000 
pontos (nove pontos) e não 8,500 pontos (oito pontos e meio) como consta na lista de 
classificação preliminar. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca informa que o recurso improcede pois a pontuação está correta, 
obteve 17 acertos (8,500 pontos) conforme classificação. Por motivos de lisura a prova 
foi completamente verificada e não foi constatado nenhum equívoco na correção. 
Portanto recurso indeferido. 
Observação: Informa-se que uma cópia digitalizada do seu cartão resposta encontra-se 
disponível até 10/03/2022 em sua área do candidato para conferência. 

RECURSO 12 
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INSCRIÇÃO 2124313  

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita verificação da lista alegando que candidatos aposentados possuem 
pontos por tempo de serviço em desacordo com regras do edital. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Trata-se de manifestação e não de recurso propriamente dito, motivo pelo qual vai 
indeferido. O fato alegado, desacompanhado de prova, será apurado pelo ente municipal 
em procedimento próprio, local onde serão realizadas as diligências necessárias. 

 

SOMBRIO/SC, em 10 de FEVEREIRO de 2022. 

 

MARIA REGINA QUARTIEIRO DE MATOS 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

GISLAINE DIAS DA CUNHA  
Prefeito Municipal 


