
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado III – 10/02/2020

Informa  decisão  dos recursos
apresentados em  face  a  classificação
preliminar e pontuações de títulos do
Processo Seletivo nº 001/2021.

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 001/2021, representado por sua Presidente,
Sra.  Elisandra Steinheuser Jochem,  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 no tocante a classificação preliminar e pontuações
de títulos do Processo Seletivo nº 001/2021.

Função Recurso
Nº

Inscrição
Razões de deferimento/indeferimento

Professor –
Educação Infantil

- habilitado

Classificação
preliminar

2060560

De acordo com o item 4.4.10 não há como aceitar a validação da presente questão,
sendo que há duas respostas anotadas (questão 01) vez que contraria o edital, veja-
mos:
4.4.10. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legíveis.

Podendo inclusive o deferimento fora do edital ensejar manifestações dos demais can-
didatos.

Segue em anexo cópia do gabarito na área do candidato.

Recurso indeferido, classificação mantida.

Professor –
Educação Infantil

- habilitado

Pontuação de
títulos

2060758 

Validado o presente certificado, vez que com o código de autenticidade possível sua
conferência.

Recurso deferido, classificação alterada.
Professor –

Educação Infantil
– habilitado

e 
Professor Anos

Iniciais -
Habilitado 

Pontuação de
títulos

2063022 e
2063026

De acordo com a declaração apresentada possível identificar que das duzentas horas
de curso a candidata curso 100 horas, portanto, validada bem como, das 48 horas que
apresentou no mesmo sentido, estas somadas as 60 horas já computadas, temos o total
de 200h, computando 1 ponto.

Recurso deferido, classificação alterada.

Professor –
Educação Infantil

- habilitado

Pontuação de
títulos 2062216

De fato a candidata seguiu o informado podendo apresentar uma única documentação
de títulos, sendo citada as duas inscrições 2062215 e 2062216.

Recurso deferido, classificação alterada.

Atalanta - SC, 10 de fevereiro de 2021. 

Juarez Miguel Rodermel
Prefeito Municipal

Elisandra Steinheuser Jochem
Presidente da Comissaoo do Processo Seletivo
Decreto nº 001/2021
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