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Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 1271015 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 09:43 

DESCRIÇÃO FATOS Em relação a prova de títulos, acho que houve algum engano pois consta no sistema 5,2. No 
entanto, entreguei o certificado da pós-graduação e mais 120 horas de cursos, porém só a 
pós-graduação vale 6. Gostaria que revessem a minha nota, Obrigada! 

FUNDAMENTAÇÃO Recontagem de pontos da prova de títulos, gostaria que verificassem os documentos que 
entreguei Graduação, Pós-graduação e 120 horas de curso, pois o certificado da 
pós-graduação vale 6 e mais 120 horas de cursos, então a minha nota não poderia ser 5,20. 
Neste caso seria 7,20, isso mudaria a minha classificação!  

PEDIDO Olá gostaria que fizessem a recontagem de pontos da prova de títulos, pois deve ter ocorrido 
algum engano.Entreguei o certificado da pós-graduação e mais 120 horas de cursos, porém 
só a pós-graduação vale 6, e no sistema consta 5,2. Gostaria que revessem a minha nota, 
Obrigada! 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Requerente. Houve falha ao digitar o valor dos títulos no sistema, 
causando erro na somatória dos pontos. Valor da prova de títulos é de 7,20.  
Determina-se a recontagem dos pontos de título da candidata 1271015 e posteriormente a 
reclassificação. 

 

Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 1264652 

CARGO 2º Professor 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 10:04 

DESCRIÇÃO FATOS Erro na contagem de pontos. 

FUNDAMENTAÇÃO Sou graduada em pedagogia o que contabiliza 4 pontos  e mais 2 pontos por 200 horas de 
curso. 
Peço a recontagem da prova de títulos e da pontuação final. 

PEDIDO Recontagem da prova de títulos e da pontuação final. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Para constar como habilitado e ser considerado a 
pontuação de 4 pontos para o Cargo de 2º Professor o candidato deveria apresentar 
Graduação em Educação Especial ou Licenciado em Pedagogia com Complementação em 
Educação Especial, conforme previsto no Edital 001/2018. 
O Diploma de Pedagogia sem a complementação em Educação Especial não caracteriza 
nenhum pontuação. 
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Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 1260768 

CARGO 2º Professor 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 05/12/2018 18:41 

DESCRIÇÃO FATOS Fui desclassificada da prova de segundo professor mais agora vendo 2  questoes que foram 
anuladas da minha area mais a de portugues eu somo 16 acertos e não 13  se nao estou 
enganada gostaria que fosse verificado 

FUNDAMENTAÇÃO Questoes esta que acertei 13 acredito que seja mais 3 

PEDIDO Rever minha classificação 

Dados da resposta 

RESPOSTA  
Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que o(a) 
candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 25) 
CCDBACCDCAABDADBAADBCDABB, conferindo-lhe 3 acertos nas questões de Matemática 
- 3 acertos nas questões de Português - 3 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 4 questões específicas, totalizando 13 acertos, conforme é possível 
verificar no Cartão Resposta anexo a este Recurso.  
 
Salienta-se que as questões anuladas foram computadas como assertivas. 
 
Desta forma, em nada altera-se sua classificação.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
 

 

 

Dados da solicitação 04 

INSCRIÇÃO 1260702 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 17:37 

DESCRIÇÃO FATOS Discordância do gabarito definitivo da questão 20 da prova Arte. 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de número 20 da prova de Artes apresenta palavra que compromete sua 
interpretação. 
 
Abaixo, segue a questão:  
 
20) Linhas, como elementos da linguagem visual: 
I- CURVA. A linha curva, traçada da mesma maneira, pode sugerir suavidade e sinuosidade; 
II- INCLINADA. Faz parecer que algo satã prestes a se movimentar. Sugere instabilidade, 
movimento. 
Sobre os itens acima: 
A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item II está correto. 
C) Ambos estão corretos. 
D) Ambos estão incorretos. 
 
Gostaria de pedir para que considerassem os seguintes pontos: 
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1. A palavra “satã” presente no item II da questão, não está contextualizada.  
 
2. Não a coerência na elaboração do item. 
 
3. Sendo a linha um elemento da linguagem visual, compreendo que o termo "satã" não faz 
parte dos conceitos abordados para este elemento. 
 
4. E ainda, na tentativa de interpretar o que está escrito, entendo que: a linha inclinada faz 
parecer que algo satânico (palavra derivada de satã) prestes a se movimentar, pode sugerir 
instabilidade, movimento. 
 
Sendo assim, a alternativa correta para a questão seria a alternativa "a" e não a alternativa 
"c" apresentada nos gabaritos provisório e definitivo. 
 
Peço então, que a banca responsável reconsidere, anulando a questão. 

PEDIDO Anulação da questão 20 da prova de Artes 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Recurso referente a questão citada já foi julgado pela 
Banca e indeferido. 
 
O atual período aberto para recursos consiste em relação a nota das provas e a classificação 
provisória. 
 
5.5. Os recursos interpostos, que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou 
interpostos fora do prazo estabelecidos no Edital não serão apreciados. 
 5.13. A decisão final dos recursos será publicada por Edital, da qual não é admissível 
qualquer recurso ou pedido de revisão e/ou reconsideração. 

 

 

Dados da solicitação 05 

INSCRIÇÃO 1279274 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 14:43 

DESCRIÇÃO FATOS Olá! Venho novamente solicitar o cancelamento da questão de número 16 da prova de Arte.  

FUNDAMENTAÇÃO A questão de número 16 está pedindo para assinalar a alternativa incorreta, o gabarito 
apresentou a letra C, porém na letra D também a erro, sendo assim as duas estão 
incorretas. Segue a questão de número 16: 
16) É incorreto afirmar a respeito da Lei n° 10.639/03: 
A) O conteúdo programático a que se refere incluirá o estudo da cultura negra brasileira. 
(Questão correta está de acordo com a lei). 
B) O conteúdo programático a que se refere incluirá o estudo na formação da sociedade 
nacional.(Questão correta está de acordo com a lei). 
C) Visa resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política não 
pertinentes à História do Brasil. ( Questão incorreta de acordo com o gabarito). 
D) Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileiras serão ministradas no âmbito 
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Literatura. (Questão está incorreta, 
apresenta erro de concordância e não está de acordo com a lei. A questão apresenta erro 
onde fala EM ESPECIAL NAS ÁREAS DE LITERATURA,  Nas  áreas está no plural e 
Literatura no singular não havendo concordância na frase. A lei trás a seguinte afirmação " 
EM ESPECIAL NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E DE LITERATURA E HISTÓRIA 
BRASILEIRAS. Para que, a alternativa fosse considerada correta a questão deveria 
apresentar mais uma área de conhecimento (EDUCAÇÃO ARTÍSTICA e/ou HISTÓRIA 
BRASILEIRAS. Reforço que,  questão apresenta erro e não está de acordo com a lei. 
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PEDIDO Peço que, a questão seja anulada, a mesma está me desclassificando do processo seletivo. 
Conversei com algumas professoras de Língua portuguesa, e as mesmas garantiram que a 
questão não está de acordo com a lei e apresenta erro de concordância. Além disso, quando 
eu recebi a resposta da banca a mesma me respondeu com erro de concordância. Segue a 
resposta da banca: 
" QUANDO à concordância, ela não interfere no sentido de prejudicar a interpretação. 
Trata-se de dados irrelevantes". A palavra quando que está escrita em caixa alta deveria ser 
substituída pela palavra QUANTO. 
E sim, o erro de concordância pode interferir no momento de interpretar a questão!  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
867/1279274/01380a65215ff0e2592fb2aa187e9acc.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Recurso referente a questão citada já foi julgado pela 
Banca e indeferido. 
 
O atual período aberto para recursos consiste em relação a nota das provas e a classificação 
provisória. 
 
5.5. Os recursos interpostos, que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou 
interpostos fora do prazo estabelecidos no Edital não serão apreciados. 
 5.13. A decisão final dos recursos será publicada por Edital, da qual não é admissível 
qualquer recurso ou pedido de revisão e/ou reconsideração. 

 

 

Dados da solicitação 06 

INSCRIÇÃO 1260578 

CARGO Professor de Inglês 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 05/12/2018 15:44 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito por meio desse recurso para fazer o análise da questão 17. 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 17 de lingua inglesa. A palavra CEO não é reconhecida pelo vocabulário inglês. 

PEDIDO Fazer a análise novamente da questão 17. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Recurso referente a questão citada já foi julgado pela 
Banca e indeferido. 
 
O atual período aberto para recursos consiste em relação a nota das provas e a classificação 
provisória. 
 
5.5. Os recursos interpostos, que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou 
interpostos fora do prazo estabelecidos no Edital não serão apreciados. 
 5.13. A decisão final dos recursos será publicada por Edital, da qual não é admissível 
qualquer recurso ou pedido de revisão e/ou reconsideração. 

 

 

Dados da solicitação 07 

INSCRIÇÃO 1261011 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 
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DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 20:14 

DESCRIÇÃO FATOS RECONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO 

FUNDAMENTAÇÃO RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

PEDIDO FORAM COMPUTADOS SOMENTE O TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 2 ANOS E 9 MESES, SENDO QUE JÁ HAVIA TRABALHADO NA ÁREA DA 
EDUCAÇÃO A 5 ANOS E 11 MESES E FORAM ENTREGUES OS DOIS COMPROVANTES 
O DO MUNICÍPIO QUE FOI COMPUTADO E O DO ESTADO QUE NÃO FOI. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
867/1261011/90975eb01210ead465c10b20a073245a.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. A candidata apresentou duas Declarações de tempo de 
serviços, sendo uma da Prefeitura de José Boituex, contendo o tempo de serviço de 2 anos, 9 
meses e 12 dias e outra do Estado de Santa Catarina - Fundação Catarinense de Educação 
Especial com o tempo de serviço de 05 anos, 11 meses e 11 dias. 
 
Porém a declaração do Estado de Santa Catarina - Fundação Catarinense de Educação 
Especial com o tempo de serviço de 05 anos, 11 meses e 11 dias, não atende os requisitos 
estabelecidos pelo Edital 01/2018, uma vez que a declaração não expressa os períodos de 
contratação. 
 
Edital 01/2018 - Anexo III - Tempo de Serviço: 
3. O computo do TEMPO DE SERVIÇO será feito na forma abaixo: 
3.1. 0,5 (meio) ponto por ano comprovado em declaração emitida por órgão público ou 
privado na área específica do cargo, por período de contratação, expressa em anos, meses e 
dias. 

 

 

Dados da solicitação 08 

INSCRIÇÃO 1260579 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 21:29 

DESCRIÇÃO FATOS Sobre a questão 19 de anos iniciais. Tem erro de digitalização. Quero uma análise da 
questão. 

FUNDAMENTAÇÃO Argumento que a questão 19 está com erro nas alternativas. Não falamos de o ( letra) á 5 
anos. Então se observarem a alternativa que seria a correta tem esse erro. 

PEDIDO Corrigir a questão 19. Por favor. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Recurso referente a questão citada já foi julgado pela 
Banca e indeferido. 
 
O atual período aberto para recursos consiste em relação a nota das provas e a classificação 
provisória. 
 
5.5. Os recursos interpostos, que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou 
interpostos fora do prazo estabelecidos no Edital não serão apreciados. 
 5.13. A decisão final dos recursos será publicada por Edital, da qual não é admissível 
qualquer recurso ou pedido de revisão e/ou reconsideração. 
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Dados da solicitação 09 

INSCRIÇÃO 1268411 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 08:53 

DESCRIÇÃO FATOS No meu gabarito não oficial ha diferença de números de acertos, logo a nota encontra se em 
desacordo com a publicação.Sendo assim, peço revisão da nota da prova objetiva e 
digitalização do cartão resposta para conferência . 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito a revisão da pontuação da prova objetiva . 
Pois meu gabarito não oficial ha diferença de números de acertos, logo a nota encontra se 
em desacordo com a publicação.Sendo assim, peço revisão da nota da prova objetiva e 
digitalização do cartão resposta para conferência . 

PEDIDO Digitalização  do meu cartão resposta.para conferencia da pontuação. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que o(a) 
candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 25) 
CBCCBDCBCCCBAACBBACACDDBA, conferindo-lhe 4 acertos nas questões de Português - 
2 acertos nas questões de Matemática - 2 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 9 questões específicas, totalizando 17 acertos, conforme é possível 
verificar no Cartão Resposta anexo a este Recurso.  
 
Desta forma, em nada altera-se sua classificação.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
 

 

 

Dados da solicitação 10 

INSCRIÇÃO 1272463 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 12:18 

DESCRIÇÃO FATOS gostaria que revessem minha nota pois não está fechando sendo que acertei  acertei 12 
questoes sendo que acertei 6 questoes especificas e 6 gerais portugues e matematica, minha 
nota fecha em  5,4. 

FUNDAMENTAÇÃO minha nota não está fechado com o que vcs tem. 

PEDIDO recontagem de pontos pois minha nota nao esta fechando 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que o(a) 
candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 25), 
CADCBDDBCCCBACABAAADAADAD, conferindo-lhe 4 acertos nas questões de Português - 
2 acertos nas questões de Matemática - 3 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 3 questões específicas, totalizando 12 acertos, conforme é possível 
verificar no Cartão Resposta anexo a este Recurso.  
 
Desta forma, em nada altera-se sua classificação.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
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Dados da solicitação 11 

INSCRIÇÃO 1262316 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 17:30 

DESCRIÇÃO FATOS Eu obtive 14 acertos na prova de Pedagogo( Juntando as questões gerais e especificas). 
Uma questão de português foi anulada (Questão 7, na qual eu havia acertado). E fui com 13 
acertos porque?? Se acertei a questão. Foi cancela, mas não podem tirar minha pontuação e 
sim dar como correta para todos.  
  

FUNDAMENTAÇÃO Verifiquem por favor meu pedido.  

PEDIDO Obtive 14 acertos e fui com 13 acertos.  

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que o(a) 
candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 25) 
BBCCADCDBAABDBAABAABCDDBA, conferindo-lhe 2 acertos nas questões de Matemática 
- 3 acertos nas questões de Português - 2 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 6 questões específicas, totalizando 13 acertos, conforme é possível 
verificar no Cartão Resposta anexo a este Recurso.  
 
Desta forma, em nada altera-se sua classificação.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
 

 


