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ATO 012/PS/001/2017 
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2017  
 

O PREFEITO MUNICIPAL de Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, 
torna público o Julgamento dos Recursos contra Classificação Preliminar , conforme segue: 

 
Parecer 001 
Inscrição: 634019  
Candidato: Larice Gonçalves Terra  
Cargo: Enfermeiro 
Fundamentação: Na folha de conferência (capa da prova), a candidata anotou as alternativas 
marcadas na prova e constatou 21 acertos: 10 em conhecimentos básicos e 11 em conhecimentos 
específicos. Ademais, a candidata realizou a conferência das questões com o caderno de questões 
disponibilizado pela IOBV, no site, e ratificou os seus acertos, totalizando 21. Sendo assim, a 
candidata, com a certeza das alternativas marcadas solicita revisão da correção do cartão resposta, 
com recontagem dos pontos, no que tange às questões de conhecimentos básicos (LÍNGUA 
PORTUGUESA E INFORMÁTICA). 
Decisão: Em análise ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que a mesma obteve 9 acertos 
em conhecimentos básicos e 11 acertos em conhecimentos específicos, totalizando 20 acertos, 
com nota final da prova escrita de 7,75, conforme consta na classificação preliminar. 
Não assiste razão a candidata recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para 
conferência. 

 
Parecer 002 
Inscrição: 636580  
Candidato: Josiely Barbosa Braga  
Cargo: Psicólogo 
Fundamentação: Realizando a conferência do meu gabarito, percebo que foram contados 6 
acertos, tendo no meu gabarito o total de 7 acertos, sendo nas questões 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10. 
Por esse motivo, gostaria de ter meu gabarito novamente corrigido. 
Decisão: Em análise ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que a mesma obteve 6 acertos 
em conhecimentos básicos e 11 acertos em conhecimentos específicos, totalizando 17 acertos, 
com nota final da prova escrita de 7,00, conforme consta na classificação preliminar. 
Não assiste razão a candidata recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para 
conferência 
 
 

FORQUILHINHA (SC), 14 de AGOSTO de 2017. 
 

 
DIMAS KAMMER 

Prefeito Municipal 


