
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado III – 20/01/2021

Informa  decisões  das  recursos  apresentadas  a
classificação  preliminar  e  pontuação  de  títulos
relativa ao Processo Seletivo nº 005/2020.

A Comissão de Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 0179/2020, representada por sua Presidente,
Sra. Taciana dos Santos, no uso de suas atribuições deliberam no tocante aos recursos apresentados:

Cargo
Impugnaç

ão

N.
Inscriçã

o
Razões de deferimento/indeferimento

Segundo Professor,
Professor de Ensino
Fundamental Anos

Iniciais - Habilitado,
Professor de

Educaçaoo Infantil –
Habilitado,

Professor Artes -
Habilitado

Pontuaçaoo
de Títutulos

2054444
2054276
2054275
2054274
2052540

Atribuítuda  a  pontuaçaoo  (3  pontos)  devido  a ap apresentaçaoo  de
certificado de pous-graduaçaoo.  Pois atendidos os requisitos de
carga  horauria  mítunima  (4.6.2.2.)  e  correspondendo  a ap aurea  de
conhecimento  da  educaçaoo  (item  4.6.4.  A).  RECURSO
DEFERIDO. PONTUAÇAOO ALTERADA.

Professor de
Educaçaoo Infantil –

Habilitado
e

Professor de Ensino
Fundamental Anos
Iniciais - Habilitado

Pontuaçaoo
de Títutulos

2052632
2054837

Consoante  item  4.6.4.  serão  pontuados  os  certificados  ou
diplomas de Cursos de pous-graduaçaoo[...], o que configura que
o  aluno  concluiu  o  curso.  Tendo  o  candidato  apresentado
simples declaraçaoo de frequecncia em curso de pous-graduaçaoo,
naoo  ha u que  se  atribuir  pontuaçaoo.  RECURSO  INDEFERIDO.
PONTUAÇAOO MANTIDA.

Professor De Ensino
Fundamental Anos
Iniciais - Habilitado

Pontuaçaoo
de Títutulos

2057252

Consoante  item  4.6.2.2.  os  cursos  de  aperfeiçoamento  seraoo
pontuados em 0,05 a cada dez horas/aula. Tendo o candidato
apresentado 82 horas/aula, computam-se 80 horas, resultando
na  pontuaçaoo  0,4  ao  inveus  de  0,04,  atribuítudo  inicialmente.
RECURSO DEFERIDO. PONTUAÇAOO ALTERADA.

Professor Lítungua
Estrangeira – Inglecs

– Naoo Habilitado

Pontuaçaoo
de Títutulos

2055635
Atribuítuda  a  pontuaçaoo  (1  ponto)  devido  a ap apresentaçaoo  de
curso de aperfeiçoamento ateu 200 horas. RECURSO DEFERIDO.
PONTUAÇAOO ALTERADA.

Professor Educaçaoo
Fítusica - Habilitado

Pontuaçaoo
de Títutulos

2057001

Consoante  item  4.6.2.2.  os  cursos  de  aperfeiçoamento  seraoo
pontuados em 0,05 a cada dez horas/aula. Tendo o candidato
apresentado  157  horas/aula,  computam-se  150  horas,
resultando  na  pontuaçaoo  0,75  em  vez  de  0,08,  atribuítudo
inicialmente. RECURSO DEFERIDO. PONTUAÇAOO ALTERADA.

Segundo Professor -
Habilitado 

Resultado
das provas

2052576 

Alega a candidata que alguns candidatos, os quais naoo possuem
formaçaoo para estarem na lista como HABILITADOS, pois naoo
possuem  complementaçaoo  e/ou  faculdade  no  curso  de
EDUCAÇAOO ESPECIAL. 
Necessaurio esclarecer que os preu-requisitos dos cargos seraoo
analisados no momento da contrataçaoo, conforme previsto no
edital nº 001/2020, vejamos:
2.2.  O  candidato,  ao  se  inscrever,  estara u declarando,  sob  as
penas da lei, que apous a habilitaçaoo no Processo Seletivo e no
ato da contrataçaoo, irar satisfazer todas as condiçooes exigidas
na  legislaçaoo  do  Municítupio  de  Salete-SC  para  o  exercítucio  da



funçaoo puublica, sob pena de eliminaçaoo do certame.
2.3. No ato da inscriçaoo naoo seraoo solicitados comprovantes do
preenchimento  de  preu-requisitos  para  o  exercítucio  da  funçaoo
puublica  (item  2.2  deste  Edital),  sendo  obrigatouria  a  sua
comprovaçaoo  quando  da  convocaçaoo  para  contrataçaoo,  sob
pena de desclassificaçaoo e eliminaçaoo da lista de aprovados do
certame, ressalvada a possibilidade de opçaoo prevista no item
1.2.1 deste Edital.
RECURSO INDEFERIDO.

Taciana dos Santos
Presidente da Comissaoo do Processo Seletivo
Decreto nº 0179/2020


