
COMISSÃO EXECUTIVA DE PROCESSO SELETIVO 03/2020
Comunicado II

Informa  decisão  dos  recursos/impugnações
apresentados  em  face  de  títulos  apresentados  e
resultado da prova.

A Comissãoo de Processo Seletivo, nomeãdã pelo Decreto nº 383/2020, representãdo por seu Presidente, Sr.
Cãssiãno Rodrigo de Souzã, 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 ãos títuetulos ãpresentãdos e resultãdo dã provã:

Função
Impugna

ção

Nº
Inscriçã

o
Razões de deferimento/indeferimento

Professor de 
Ensino 
Fundãmentãl II - 
Hãbilitãdo

Pontuãçãoo
de Títuetulos

2050721

2050720

2051438

2051042

Alegãm que  duãs  cãndidãtãs  estãoo  nã  listã  de hãbilitãdos,  poreem
concluítuerãm ã fãculdãde somente no me ds de novembro, ou sejã, nãoo
ãtendendo o ãnexo I.

Conforme descrito no item 2.3 do editãl nº 001/2020, citãmos: 

2.3.  No  ãto  dã  inscriçãoo  nãoo  serãoo  solicitãdos  comprovãntes  do
preenchimento de pree-requisitos pãrã o exercítuecio dã funçãoo pueblicã
(item 2.2 deste Editãl), sendo obrigãtoeriã ã suã comprovãçãoo quãndo
dã  convocãçãoo  pãrã  contrãtãçãoo,  sob  penã  de  desclãssificãçãoo  e
eliminãçãoo dã listã de ãprovãdos do certãme.

Ou  sejã,  o  pree-requisito  do  cãrgo  e e verificãdo  no  momento  dã
contrãtãçãoo, nãoo hãvendo ãnãelise neste momento.

Recurso indeferido, clãssificãçãoo mãntidã.

Professor Auxiliãr
de Ensino 
Fundãmentãl I - 
Nãoo hãbilitãdo

Pontuãçãoo
de Títuetulos 2049814

Em ãnãelise ão protocolo do requerimento de pontuãçãoo de títuetulos do
cãndidãto,  verificã-se  que  o  mesmo  ãpresentou  simples  coepiã  de
títuetulo  sem ãpresentãr documento originãl pãrã confere dnciã,  o que
por si so e ãfãstã ã suã ãnãelise, jã e que desobedece o item 4.7.2.1 do
Editãl 01/3020. Aindã ãssim, cientes dã existe dnciã dã Resoluçãoo 2,
de 01/07/2015, que define, dentre outros, diretrizes pãrã formãçãoo
continuãdã dãqueles que jãe concluítuerãm grãduãçãoo em nítuevel superior,
verificã-se  do  histoerico  escolãr  ãpresentãdo  pelo  cãndidãto,  bem
como dã pãeginã eletro dnicã dã instituiçãoo de ensino, que ã princítuepio
seriã  ã  emissorã  do  documento,  que  ã  referidã  grãduãçãoo  tem
durãçãoo de 2 semestres. Consoãnte o Editãl 01/2020, item 4.7.2.2.,
serãoo  pontuãdos  os  títuetulos  cujo  histoerico  ãpresente  conclusãoo  ã
pãrtir  dã  terceirã  fãse  dã  grãduãçãoo,  sãbendo-se  que  cãdã  fãse
representã um semestre, reconhece-se dã existe dnciã dã grãduãçãoo,
contudo  inviãevel  ãtribuir  ã  pontuãçãoo  devido  ã fal fãltã  de
preenchimento dos requisitos do editãl nos termos expostos.

Recurso indeferido, clãssificãçãoo mãntidã.

Professor Auxiliãr 
de Ensino 
Fundãmentãl II - 
Hãbilitãdo

Pontuãçãoo
de Títuetulos 2051041

Em ãnãelise ãos protocolos dã ãvãliãçãoo de títuetulos, verificou-se que o
cãndidãto ãpresentou diplomã de poes-grãduãçãoo  no requerimento
de  pontuãçãoo  de  títuetulos  referente  ã fal inscriçãoo  nuemero  2051042.
Como  este  ueltimo  foi  ãpresentãdo  em  protocolo  distinto  do
requerimento  de  pontuãçãoo  de  títuetulos  referente  ã fal inscriçãoo
2051041,  prejudicou  ã  ãtribuiçãoo  imediãtã  dã  pontuãçãoo  (poes-
grãduãçãoo).  Pois  bem.  Considerãndo  que  ã  entregã  dã
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documentãçãoo, mesmo em protocolo distinto, foi tempestivã e que ee
ãceitã coepiã uenicã de títuetulos pãrã mueltiplãs inscriçooes, decide-se por
deferir  o  recurso  do  cãndidãto,  ãtribuindo-se  tre ds  pontos  ã  mãis
devido ã ãpresentãçãoo de títuetulo de especiãlizãçãoo em nítuevel de poes-
grãduãçãoo nã ãereã dã educãçãoo - resultãndo no totãl de 5 pontos. 

Recurso deferido, clãssificãçãoo ãlterãdã.

Professor de
Ensino

Fundãmentãl II

Resultã do
dã provã

2049724

A  cãndidãtã  ãlegã  que  preencheu  o  gãbãrito  dãs  duãs  provãs  de
portugue ds  que  reãlizou  de  formã  iguãl,  no  entãnto,  tãl  funçãoo
constou ãpenãs 4 ãcertos, sendo que ãcertou tudo.

Em confere dnciã  e  gãbãritos  juntãdos  nã ãereã do cãndidãto,  de  tãl
funçãoo  efetivãmente  ãcertou  4  questooes  de  portugue ds,  vez  que
preencheu ã questãoo 01 como ãlternãtivã B, quãnto correto seriã D.

Recurso indeferido, clãssificãçãoo mãntidã.

Professor de 
Educãçãoo Infãntil 
II - Hãbilitãdo

Resultã do
dã provã

2046557

A cãndidãtã constou como ãusente de formã errãdã, vez que efetuou
duãs provãs (inscriçooes 2046557 e 2046558).

Clãssificãçãoo ãlterãdã pãrã constãr o resultãdo tãmbeem destã provã

Recurso deferido.

Professor de 
Educãçãoo Infãntil 
I - Nãoo hãbilitãdo

Resultã do
dã provã

2050503

A cãndidãtã requer explicãçãoo porque suã notã dã provã teoericã foi
mãior que ã meediã finãl. 
Aplicã-se  os  pesos  estãbelecidos  no  editãl  001/2020  (item  5.3),
como nãoo ãpresentou títuetulos, permãneceu somente ã notã dã provã
teoericã ãplicãndo-se os pesos.

Recurso indeferido, clãssificãçãoo mãntidã.

Urubici - SC, 23 de dezembro de 2020. 

Cassiano Rodrigo de Souza
Presidente dã Comissãoo do Processo Seletivo
Decreto nº 383/2020
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