
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado IV – 03/01/2020

Informa  decisão  dos recursos apresentados
em  face  a  classificação  preliminar  e  a
avaliação de títulos do Processo Seletivo nº
007/2019.

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 108/2019, representado por sua Presidente, Sra.
Solange  Antunes  dos  Santos,  no  uso  de  suas  atribuições  e  segundo  dados  remetidos  pela  empresa
responsável pela execução do Processo Seletivo, torna pública a deliberação da banca examinadora em
relação aos recursos apresentados em face a classificação preliminar e a avaliação de títulos do Processo
Seletivo nº 007/2019.

Função Recursos Nº
Inscrição

Razões de deferimento/indeferimento

Segundo Professor –
Habilitado,

 
Professor de

Educação Infantil -
Habilitado Superior 

e
Professor de Ensino
Fundamental Anos

Iniciais - Habilitado 

Classificação
preliminar

1843290
1843291
1843292

Em análises aos gabaritos da candidata os mesmos restaram corretamente
corrigidos, conforme informado na classificação preliminar. Encaminhado nos
recursos cópias dos gabaritos à candidata.
Recursos indeferido. Mantida a classificação preliminar.

Professor de
Educação Infantil -

Habilitado Superior  

Avaliação de
títulos

1843290

Na classificação preliminar  não pontuou os  títulos  da  candidata  para este
cargo indevidamente. Lançada a pontuação

Recurso deferido. Classificação preliminar corrigida.

Segundo Professor –
Habilitado, 

Avaliação de
títulos

1835876

A candidata apresentou 1 certificado de aperfeiçoamento de 20h e mais 01 de
24h, totalizando 44h, ou seja, 0,20 pontos na forma do item 4.5.2.2 do edital nº
001/2019. 

Apresentou ainda certificado de especialização válido, totalizando 3,20 pontos
corretamente lançado na classificação preliminar. 

Professor de
Educação Infantil -

Habilitado Superior  

Avaliação de
títulos 1835625

A candidata apresentou 4 certificados com data anterior a descrita no edital
001/2019 (item 4.5.4 alínea “b”) e um de 32h validado. Incorretamente não
foi computada a pós-graduação em nível de especialização. 

Recurso parcialmente deferido.  Classificação preliminar corrigida para 3,15
pontos.

Salete/SC, 03 de janeiro de 2020.

Solange Antunes dos Santos
Presidente da Comissaoo do Processo Seletivo
Decreto nº 0108/2019


