
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO 01/2019
Comunicado IV

Informa  decisões  dos  recursos  apresentados  em
relação  a  classificação  preliminar  e  pontuação  de
títulos.

A Comissãoo de Processo Seletivo, nomeãdã pelo Decreto nº 56/2019, representãdo por suã Presidente, Srã.
Scheila Daniele Henning, no uso de suãs ãtribuiçooes e segundo dãdos remetidos pelã empresã responsãevel
pelã execuçãoo do processo seletivo, tornãm pueblicãs ãs deliberãçooes em relãçãoo ão recursos ãpresentãdos em
fãce dã clãssificãçãoo preliminãr e pontuãçãoo de títuetulos:

Nº Inscrição Razões de deferimento/indeferimento

Professor Anos Iniciais
- habilitado

1826355

Foram apresentados 05 certificados, sendo:

1  –  24  horas  realizados  no  SENAC,  datado  de  28/11/2017  –
validado;

2-  20 horas  realizados  pela  Secretaria  de  Educação de  Atalanta,
datado de 28/09/2018 – validado;

3  –  40  horas  realizados  MOBFOG,  datado  de  outubro/2019  –
validado;

4 – 30 horas Uniasselvi, datado de 04/12/2019 – não validado vez
que fora do prazo estabelecido no item 4.6.4 alínea “b” do edital nº
001/2019;

5 – 30 horas Uniasselvi, datado de 05/11/2019 – não validado vez
que fora do prazo estabelecido no item 4.6.4 alínea “b” do edital nº
001/2019;

Portanto, validado 84 horas, correspondendo a 0,4 pontos.

Recurso parcialmente deferido. Corrigida classificação preliminar.

Professor Anos Iniciais
- habilitado

1827575

e 

1829055

Conforme  conferências,  classificação  preliminar  possui  dados
corretos.

Cópia do gabarito encaminhado às candidatas.

Recursos indeferidos, classificação mantida.

Professor Educação
Infantil - habilitado

1828661

Corrigido  os  resultados  expressos  na  classificação  preliminar  no
tocante  aos  conhecimento  específicos  da  candidata  vez  que
incorretos (15 acertos no total). Considerando que a candidata está
aprovada, passou-se a considerar também a pontuação de títulos.

Recurso deferido. Classificação preliminar corrigida.

Atãlãntã - SC, 03 de jãneiro de 2020. 

Scheila Daniele Henning
Presidente dã Comissãoo do Processo Seletivo
Decreto nº 56/2019
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