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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO 
PROCESSO SELETIVO 

PARECER 003/2017 – ANÁLISE DE RECURSOS CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA, PROVA DE TÍTULOS, 
NOTA FINAL E CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
MUNICÍPIO: BRAÇO DO TROMBUDO 
DATA: 19/12/2017 
 
 
1. ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

Edital: Processo Seletivo - 002/2017 

Inscrição: 738935 

Cargo: Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Tipo do recurso: Contra notas das provas objetiva e nota final. 

Data de solicitação: 15/12/2017 - 09:25 

Descrição dos 
Fatos: 

VENHO ATRAVÉS DESTA QUE VERIFIQUEM A CLASSIFICAÇÃO , POIS RELATA QUE 
FUI REPROVADA. OBSERVANDO OUTRAS CLASSIFICAÇÃO QUE MOSTRAM MEDIAS 
INFERIORES E RELATAM APROVADOS. ASSIM SOLICITO PARA VERIFICAR MINHA 
CLASSIFICAÇÃO. AGRADEÇO DESDE JÁ. 

Fundamentação: VENHO ATRAVÉS DESTA A RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO NA MINHA 
CLASSIFICAÇÃO.. 

Pedidos: VENHO ATRAVÉS DESTE PEDIR A RECONTAGEM DE PONTOS. VERIFICAR MINHA 
CLASSIFICAÇÃO. 

Análise e Parecer Após análise do requerimento de recurso solicitando revisão da classificação 
provisória, com a justificativa que outros candidatos com média final menores que 
o requerente constam como aprovado. 
 
O Edital 003/2017 determina no seu item 4.2.1: 
 
4.2.1. Prova Objetiva (PO) a ser aplicada para os candidatos de: 
 
a) Professor, com questões objetiva, de múltipla escolha, com 1 (uma) única 
alternativa correta, de caráter Classificatório/Eliminatório, com nota mínima de 
5,00 (Cinco) pontos. 
a1) O candidato ao Cargo de Professor que não atingir a nota mínima de 5,00 
(cinco) pontos na Prova Objetiva, será desclassificado do Processo Seletivo. 
 
A nota da prova objetiva do(a) candidato(a) requerente foi de 4.600, ou seja, 
menor que 5.00 (cinco), configurando-se reprovado com base no alínea a1 do item 
4.2.1. 
 
Com base nas informações acima apresentadas são pelo INDEFERIMENTO do 
recurso. 

 

Edital: Processo Seletivo - 002/2017 

Inscrição: 738935 

Cargo: Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Tipo do recurso: Contra notas das provas objetiva e nota final. 
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Data de solicitação: 15/12/2017 - 10:03 

Descrição dos Fatos: NA QUESTÃO 26, DEIXOU COM DIFICULDADE DE INTERPRETAÇÃO, DIZENDO MEIA 
CONFUSA A ELABORAÇÃO. 

Fundamentação: CORREÇÃO DO GABARITO OU RECOTAGEM DA PONTUAÇÃO. 

Pedidos: VERIFICAR A CLASSIFICAÇÃO. 

Análise e Parecer Após análise do requerimento de recurso solicitando revisão da classificação 
provisória, com a justificativa que a questão número 26 do cargo de Educação 
Infantil e Anos Iniciais di Ensino Fundamental apresentava dificuldade de 
interpretação. 
 
O Edital 003/2017 determina em seu Cronograma. 
 
11 e 12/12/2017 - Prazo para recursos da formulação das questões e da 
discordância com o gabarito da Prova Objetiva. 
15 e 18/12/2017 - Prazo para recursos da nota da Prova Objetiva, prova de títulos 
e nota final. 
 
Observa-se desta forma que a solicitação de recurso do(a) candidato(a) não 
atende os prazos estabelecidos pelo Edital, sendo que para interpor recurso 
contra as questões deveria ter sido feito nas data de 11 e 12 de dezembro. 
 
Com base nas informações acima apresentadas são pelo INDEFERIMENTO do 
recurso. 

 

Edital: Processo Seletivo - 002/2017 

Inscrição: 735840 

Cargo: Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Tipo do recurso: Contra notas das provas objetiva e nota final. 

Data de solicitação: 15/12/2017 - 10:18 

Descrição dos Fatos: Bom dia queria saber o porquê de ter sido reprovada com 4,9 se algumas com 4,6 
passaram 

Fundamentação: Por favor reconsiderem eu preciso muito disso 

Pedidos: Pé favor deem uma olhada tem gente com nota mais baixa que foi aprovada 

Análise e Parecer Após análise do requerimento de recurso solicitando revisão da classificação 
provisória, com a justificativa que outros candidatos com média final menores que 
o requerente constam como aprovado. 
 
O Edital 003/2017 determina no seu item 4.2.1: 
 
4.2.1. Prova Objetiva (PO) a ser aplicada para os candidatos de: 
 
a) Professor, com questões objetiva, de múltipla escolha, com 1 (uma) única 
alternativa correta, de caráter Classificatório/Eliminatório, com nota mínima de 
5,00 (Cinco) pontos. 
a1) O candidato ao Cargo de Professor que não atingir a nota mínima de 5,00 
(cinco) pontos na Prova Objetiva, será desclassificado do Processo Seletivo. 
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A nota da prova objetiva do(a) candidato(a) requerente foi de 4.600, ou seja, 
menor que 5.00 (cinco), configurando-se reprovado com base na alínea a1 do item 
4.2.1. 
 
Com base nas informações acima apresentadas são pelo INDEFERIMENTO do 
recurso. 

 

Edital: Processo Seletivo - 002/2017 

Inscrição: 760835 

Cargo: Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Tipo do recurso: Contra notas das provas objetiva e nota final. 

Data de solicitação: 15/12/2017 - 12:04 

Descrição dos 
Fatos: 

Me inscrevi para trabalhar no período de férias e meu nome não consta na 
classificação para exercício do mesmo. 

Fundamentação: Me inscrevi para trabalhar no período de férias e meu nome não consta na 
classificação para exercício do mesmo. Por este motivo gostaria que verificassem 
minha inscrição e realizassem a correção. 

Pedidos: Correção da classificação referente a período de férias. 

Análise e Parecer Após análise do requerimento de recurso, solicitando correção da classificação 
referente ao período de férias, haja visto que o nome do(a) candidato(a) não 
aparece na lista de classificação, uma vez que o(a) mesmo(a) informa ter feito a 
solicitação no momento da inscrição, a Comissão de Avaliação após reanálise 
constatou que o(a) candidato(a) marcou a opção de interesse em trabalhar no 
período de férias. 
 
Desta forma, somos pelo DEFERIMENTO do recurso e que seja incluído o nome 
do(a) candidato(a) na lista de interessados em trabalhar nas férias. 

 

Edital: Processo Seletivo - 002/2017 

Inscrição: 738935 

Cargo: Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Tipo do recurso: Contra notas das provas objetiva e nota final. 

Data de 
solicitação: 

18/12/2017 - 14:04 

Descrição dos 
Fatos: 

RECONTAR MINHA PONTUAÇÃO 

Fundamentação: Venho atraves deste , pedir a recontagem da pontuaçao . agradeço desde ja. 

Pedidos: 
RECONTAGEM DE PONTUAÇAO., JA QUE PERGUNTA QUE FOI ANULADA VALEU 
PONTUAÇÃO PARA ALGUNS. 

Análise e Parecer 

Recurso Indeferido. Apenas a questão 03 de Conhecimentos Gerais 
Matemática/Raciocínio Lógico foi anulada, sendo a mesma considerada correta a 
todos os candidato, inclusive ao requerente. 
 
Após solicitação do(a) candidato(a) foi realizado a conferência manual do Cartão 
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Respostas e extraída as seguintes respostas: 
 
ACBCBDBCDCBCACBCCAACCCADDAADAB 
 
Na reanalise verificou-se que as respostas correspondem a mesma pontuação já 
publicada. 
 
Questões de 1 à 5 = 4 respostas corretas = 4 x 0,100 = 0,400 
Questões de 6 à 10 = 2 respostas corretas = 2 x 0,200 = 0,400 
Questões de 11 à 15 = 4 respostas corretas = 4 x 0,200 = 0,800 
Questões de 16 à 30 = 2 respostas corretas = 6 x 0,500 = 3,000 
 
Soma igual a 4,600 
 
(Cartão Resposta em Anexo) 
 
Desta forma, somos pelo INDEFERIMENTO, e mantenha-se a mesma classificação. 

Anexo 

 
 

Edital: Processo Seletivo - 002/2017 

Inscrição: 741506 

Cargo: Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
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Tipo do recurso: Contra notas das provas objetiva e nota final. 

Data de 
solicitação: 

18/12/2017 - 17:06 

Descrição dos 
Fatos: 

Solicito a análise do laudo referente à vaga especial, com todas as informações 
exigidas. 

Fundamentação: Por motivo do indeferimento do laudo anterior solicito uma nova análise. 

Pedidos: Solicito a análise do laudo referente à vaga especial, com todas as informações 
exigidas. Segue em anexo o laudo referente a inscrição. 

Análise e Parecer Após análise do requerimento de recurso solicitando revisão dos documentos que 
comprove que o(a) candidato(a) 741506 enquadra-se como candidato(a) a vaga para 
pessoas com deficiências, decidiu-se pelo DEFERIMENTO do recurso, uma vez que o(a) 
candidato(a) comprovou através de laudo médico (Em anexo) os requisitos 
estabelecidos no Edital 003/2017. 

Anexo 

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

 
 
Comissão Avaliadora 
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