
COMISSÃO EXECUTIVA DE PROCESSO SELETIVO 02/2020
Comunicado II

Informa  decisão  dos  recursos/impugnações
apresentados em face dos títulos.

A Comissãoo de Processo Seletivo, nomeãdã pelo Decreto nº 091/2020, representãdo por suã Presidente, Srã.
Simone Krãuse Klãuberg, no uso de suãs ãtribuiçooes e segundo dãdos remetidos pelã empresã responsãevel
pelã execuçãoo do processo seletivo,  tornã pueblicãs ãs deliberãçooes dã bãncã exãminãdorã em relãçãoo ãos
recursos/impugnãçooes ãpresentãdos em fãce dos títuetulos ãpresentãdos:

Função Nº Inscrição Razões de deferimento/indeferimento

Professor – Educãçãoo
Infãntil - Hãbilitãdo 2048091

Segue ã ãnãelise dã fundãmentãçãoo item ã item nã sequecinciã 
ãpresentãdã pelo cãndidãto:
1. Hãbilitãçãoo mítuenimã do cãrgo – Nãoo pontuã.
2. Títuetulo nãoo ãcompãnhãdo de histoerico escolãr exigido pelo item 
4.7.5. c). do editãl – Nãoo pontuã.
3. Perítueodo do curso ee 15/02/2008 ã 19/09/2008, forã do perítueodo 
estãbelecido no item 4.7.4. b) do editãl – 01/10/2017 ã 
30/09/2020 – Nãoo pontuã.
4. Perítueodo do curso ee 29/09/2020 ã 30/10/2020, forã do perítueodo 
estãbelecido no item 4.7.4. b) do editãl – 01/10/2017 ã 
30/09/2020 – Nãoo pontuã.
5. Consoãnte tãbelã do item 4.7.2.2. ã cãdã 3 ãnos completos de 
serviços pontuã-se 0,5 ponto, ou sejã, tendo o cãndidãto 9 ãnos 11 
meses e 16 diãs pontuãm-se os 9 ãnos, resultãndo em 1,5 pontos, o 
que foi deferido pelã comissãoo – pontuãçãoo corretã e mãntidã.

RECURSO INDEFERIDO.

Professor – Educãçãoo 
Infãntil - Nãoo hãbilitãdo

2048010

Declãrãçãoo de mãtrítueculã em curso superior de Pedãgogiã nãoo ee 
listãdo como um dos títuetulos sujeitos ãpon pontuãçãoo nã tãbelã do item 
4.7.2.2. – Nãoo pontuã.
Consoãnte tãbelã do item 4.7.2.2. ã cãdã 3 ãnos completos de 
serviços pontuã-se 0,5 ponto, ou sejã, tendo o cãndidãto 3 ãnos 6 
meses e 2 diãs de tempo de serviço pontuã-se 3 ãnos, resultãndo 
em 0,5 ponto, o que foi deferido pelã comissãoo – pontuãçãoo corretã 
e mãntidã.
O Protocolo nº 09 do Requerimento de Pontuãçãoo de Títuetulos foi 
entregue com dois ãnexos – 1) Declãrãçãoo de Tempo de Serviço; 2) 
Declãrãçãoo de mãtrítueculã do curso de grãduãçãoo em pedãgogiã; o 
curso “Educãçãoo Infãntil de 240 horãs”  descrito nã peçã recursãl ee 
estrãnho ãpon referido protocolo, nãoo podendo, inclusive, ser ãceito 
intempestivãmente por forçã do item 4.7.5. b) do editãl – nãoo 
pontuã.

RECURSO INDEFERIDO.
Professor – Educãçãoo 
Fítuesicã - hãbilitãdo

2047015 O Protocolo nº 37 do Requerimento de Pontuãçãoo de Títuetulos foi 
entregue com nove ãnexos, pãssã-se ã ãnãelise dos mesmos:
1. Diplomã de Grãduãçãoo em Educãçãoo Fítuesicã; e 2. Seu respetivo 
histoerico escolãr - Hãbilitãçãoo mítuenimã do cãrgo – Nãoo pontuã.
3. Certidãoo de Conclusãoo de Curso de Poes Grãduãçãoo em Educãçãoo 
Fítuesicã Escolãr - Títuetulo nãoo ãcompãnhãdo do histoerico escolãr 
exigido pelo item 4.7.5. c). do editãl – Nãoo pontuã.
4. Atentãndo pãrã o disposto nã tãbelã do item 4.7.2.2. do editãl 
que preveci que ã cãdã 10 horãs pontuã-se 0,05,; Curso “Prãeticãs de 
Educãçãoo Fítuesicã”  – 10 horãs – perítueodo 12/01/2018 ã 04/12/2018 
– pontuã 0,05, o que foi deferido pelã comissãoo – pontuãçãoo 
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corretã e mãntidã.
5. Curso “Prãeticãs Inclusivãs pãrã Formãçãoo de Professores”  – 40 
horãs – perítueodo 22/08/2017 ã 17/09/2017 forã do perítueodo 
estãbelecido no item 4.7.4. b) do editãl – 01/10/2017 ã 
30/09/2020 – Nãoo pontuã.
6. Curso “Projetos Pedãgoegicos”  – 40 horãs – perítueodo 10/10/2017 
ã 06/06/2018 – pontuã 0,2, o que foi deferido pelã comissãoo – 
pontuãçãoo corretã e mãntidã.
7. Curso “Brincãr”  – 30 horãs – perítueodo 20/06/2016 ã 16/02/2017
forã do perítueodo estãbelecido no item 4.7.4. b) do editãl – 
01/10/2017 ã 30/09/2020 – Nãoo pontuã.
8. Curso “Brinquedotecã”  – 30 horãs – perítueodo 22/02/2018 ã 
04/06/2018 – pontuã 0,15, o que foi deferido pelã comissãoo – 
pontuãçãoo corretã e mãntidã.
9. Curso “Direitos Humãnos”  – 20 horãs – perítueodo 22/02/2018 ã 
04/06/2018 – pontuã 0,1, o que foi deferido pelã comissãoo – 
pontuãçãoo corretã e mãntidã.

RECURSO INDEFERIDO.

Professor – Educãçãoo 
Infãntil - Hãbilitãdo

2046743

Diferente do ãpontãdo pelo cãndidãto o Curso ãpresentãdo nãoo 
pontuou: “Metodologiã Luedicã pãrã o desenvolvimento infãntil”  – 
240 horãs – perítueodo 15/08/2017 ã 24/10/2017, pois reãlizãdo 
forã do perítueodo estãbelecido no item 4.7.4. b) do editãl – 
01/10/2017 ã 30/09/2020 – Nãoo pontuã.
Diplomã de Poes-grãduãçãoo ãcompãnhãdo de histoerico escolãr 
pontuou 1,0 - o que foi deferido pelã comissãoo – pontuãçãoo corretã 
e mãntidã.
O Diplomã de Grãduãçãoo em Pedãgogiã e seu respetivo histoerico 
escolãr - Hãbilitãçãoo mítuenimã do cãrgo – Nãoo pontuã.
As declãrãçooes de tempo de serviço ãpontãm o seguinte:
4 ãnos 9 meses 13 diãs
3 ãnos 1 mecis 4 diãs
5 meses e 26 diãs
4 meses e 12 diãs
Pois bem. Somãndo-se os perítueodos obteem-se: 8 ãnos 8 meses e 25 
diãs. Consoãnte tãbelã do item 4.7.2.2. a cada 3 anos completos 
de serviços pontuã-se 0,5 ponto, ou sejã, tendo o cãndidãto 8 ãnos 
8 meses e 25 diãs pontuãm-se os 6 ãnos, resultãndo em 1,0 ponto, 
o que foi deferido pelã comissãoo – pontuãçãoo corretã e mãntidã.

RECURSO INDEFERIDO.

Professor – Educãçãoo 
Fítuesicã - hãbilitãdo

2047995

Requer o cãncelãmento dã questãoo 09.
Conforme comunicãdo I estãe questãoo teve ãpenãs o gãbãrito 
ãlterãdo, nãoo hãvendo erro nã formulãçãoo dã questãoo, bem como, 
os recursos quãnto ãs questooes jãe precluiu.
RECURSO INDEFERIDO.

Petrolãcindiã - SC, 17 de dezembro de 2020. 

Simone Krause Klauberg
Presidente dã Comissãoo do Processo Seletivo
Decreto nº 091/2020
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