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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA 
PROCESSO SELETIVO 

PARECER 004/2017 – CLASSIFICAÇÃO FINAL 
MUNICÍPIO: IBIRAMA 
DATA: 19/12/2017 
 

ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES 
 

Após publicação da Classificação Final através do Decreto 4.170/2017, verificou-se a 

necessidade de promover a revisão da classificação final pelos seguintes motivos: 

O(A) candidato(a) que participou do Processo Seletivo 001/2017 com as inscrições 755071 e 

755070 encontrava-se com as classificações com status de “em análise” no Decreto 4.170/2017 em 

virtude da necessidade de validação de documentos. Passado o prazo para comprovação dos requisitos 

solicitados, o(a) candidato(a) não apresentou os mesmos e pediu por escrito sua desistência do Processo 

Seletivo. Desta forma, como a comprovação dos documentos solicitados não foram atendidos o(a) 

candidata(a) será Desclassificado(a) do Processo Seletivo 001/2017 para ambas as inscrições e 

recomendamos ao Poder Público Municipal que tome as medidas cabíveis necessárias ao que remete o 

parecer. 

O(A) candidato(a) 761929 encontra-se na lista de candidatos habilitados para o cargo de 

Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, porém na lista de candidatos 

interessados em trabalhar no período de férias em janeiro de 2018 o nome do(a) mesmo(a) encontra-se 

na lista dos não habilitados. Desta forma, a Comissão de Avaliação ao constatar tal discordância, 

promove a retificação de sua classificação, incluindo-o(a) na lista de candidatos habilitados para 

trabalhar no período de férias em janeiro de 2018. 

O(A) candidato(a) 745494 encontra-se na lista de candidatos não habilitados para o cargo de 

Professor de Educação Física, porém esta Comissão verificou que houve erro de avaliação documental 

entre os documentos ora apresentados no dia 30/11/2017 com a classificação ora estabelecida. Desta 

forma promova-se a retificação de sua classificação, incluindo-o(a) o(a) candidato(a) 745494 na lista de 

candidatos habilitados, haja visto que o(a) candidato(a) não pode ser prejudicado(a) por avaliação 

errônea da habilitação, uma vez que entregou dentro do prazo os documentos comprobatórios de 

habilitação. 

 
2. Publica-se este parecer no site atena.listaeditais.com.br 

 
 
Comissão Avaliadora 
 

http://atena.listaeditais.com.br/

