
ANÁLISE DOS RECURSOS 
Recurso contra notas das provas objetiva e nota final. 

 

Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 1263596 

CARGO Professor de Artes 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/12/2018 09:11 

DESCRIÇÃO FATOS Com a publicação provisória da classificação pode se perceber que minha nota final esta 
errada pois não computaram minha prova de títulos que subsequente foi levada na 
Secretária de Educação de Ibirama no dia extipulado pelo edital dia trinta de novembro de 
dois mil e dezoito (30/11/2018). 

FUNDAMENTAÇÃO Por não computarem na soma da minha nota final a prova de títulos que seria o atestado de 
frequência no curso de Licenciatura em Artes Visuais no 6º módulo (fase), assim sendo 
6*0,3=1,8 com o peso na nota final de 0,54, me prejudicou no desempenho na nota final e 
consequentemente na classificação. Na classificação consta que a nota final foi de 3,50 
porem com a prova de títulos seria de 4,04 , não sendo reprovada injustamente da prova. 

PEDIDO Pedido de recontagem dos pontos incluindo a prova de títulos na soma. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/1874/1263596/16706ffdbb23194528a60ef9c9f9f57e.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Requerente. Ao reanalisarmos os documentos entregues pelo 
Requerente na Prova de títulos, observou-se que os pontos não foram lançados no sistema, 
causando prejuízo na classificação do(a) candidato(a). 
Desta forma, determina-se a recontagem dos pontos e reclassificação do(a) candidato(a) 
1263596. 

 

Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 1286067 

CARGO Professor de Matemática 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/12/2018 07:29 

DESCRIÇÃO FATOS Revisão da situação de habilitação ao cargo pretendido. 

FUNDAMENTAÇÃO O candidato se encontra habilitado ao exercício da função.  

PEDIDO Pedido de transferência de não habilitado para habilitado e revisão na prova de títulos. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/1874/1286067/977b670d1837540bfcf54cf42395337e.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Conforme previsto no Edital 001/2018 do Processo 
Seletivo 002/2018, a classificação dos candidatos entre Habilitados e Não Habilitados, é 
estabelecida conforme documentos entregues na Prova de Títulos, realizada no dia 
30/11/2018. 
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Recurso contra notas das provas objetiva e nota final. 

 
1.19. A classificação para os cargos de professor, será composta por duas listas, uma de 
Habilitados e outra de não Habilitados, seguindo os critérios estabelecidos na Tabela 2, do 
item 1.9. O enquadramento na lista dos Habilitados e Não Habilitados, será feita com base 
nos documentos (Diplomas/Certificados) entregues para a Prova de Títulos. 
 
O Requerente não apresentou seus documentos na data prevista, sendo assim enquadrado 
na lista de candidatos Não Habilitados.  

 

Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 1281874 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/12/2018 14:43 

DESCRIÇÃO FATOS Venho através deste pedir que observem minha classificação, pois estou na lista de 
não-habilitados; sendo que possuo diploma de Magistério(habilitação para a função 
permitida no edital), e o qual apresentei os devidos documentos pedidos e necessários para 
comprovação..Sendo assim peço para ser colocada na lista de habilitados.Obrigada 

FUNDAMENTAÇÃO Venho através deste pedir que observem minha classificação, pois estou na lista de 
não-habilitados; sendo que possuo diploma de Magistério(habilitação para a função 
permitida no edital).Sendo assim peço para ser colocada na lista de habilitados.Obrigada 

PEDIDO Sendo assim peço que verifiquem e corrijam minha colocação, passando de não-habilitada 
para habilitada. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Requerente. Reclassificar o(a) candidato(a) 1281874 para a lista de 
Habilitados, uma vez que o Profissional com Diploma de Magistério enquadra-se na categoria 
de Habilitado, conforme previsto na Legislação vigente e no Edital 01/2018 do Processo 
Seletivo 02/2018. 

 

Dados da solicitação 04 

INSCRIÇÃO 1294820 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/12/2018 08:41 

DESCRIÇÃO FATOS Revisão da nota final da prova objetiva. Meu gabarito não corresponde aos acertos 
apontados na classificação provisória. 

FUNDAMENTAÇÃO No resultado postado da classificação provisória, consta que acertei 10 questões específicas, 
porém, de acordo com o meu gabarito acertei 11 das específicas.  

PEDIDO Solicito revisão de nota da prova objetiva. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 
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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 - 30), 
ACCBBDDACBCBCADCDBDCDCADABACAD, conferindo-lhe 2 acertos nas questões de 
Matemática - 3 acertos nas questões de Português - 2 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 10 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 05 

INSCRIÇÃO 1267841 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/12/2018 16:55 

DESCRIÇÃO FATOS Boa tarde. Venho por meio desse requerimento solicitar a recontagem dos meus pontos, pois 
estou zerada na prova de títulos, sendo que sou habilitada e fiz a prova de títulos, 
contemplada com nota 8. 

FUNDAMENTAÇÃO O motivo da solicitação da recontagem dos pontos é a seguinte: fui na data prevista na 
cidade de Ibirama fazer a prova de títulos, para comprovar assinei a chamada, é só ver e 
confirmar. Sou habilitada, pós graduada e tenho horas complementares de curso, no dia fui 
contemplada com nota 8 e na classificação provisória estou como não habilitada e com a 
pontuação zerada. Espero que resolvam meu problema. 

PEDIDO RECONTAGEM DE PONTOS 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Requerente. Ao reanalisarmos os documentos entregues pelo 
Requerente na Prova de títulos, observou-se que os pontos não foram lançados no sistema, 
causando prejuízo na classificação do(a) candidato(a). 
Desta forma, determina-se a recontagem dos pontos e reclassificação do(a) candidato(a) 
1267841, passando para a lista de Habilitados. 

 

Dados da solicitação 06 

INSCRIÇÃO 1284891 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/12/2018 08:11 

DESCRIÇÃO FATOS   Estou na listagem dos Não Habilitados, porém tenho diploma de Magistério,o qual me 
classifico como Habilitado. 

FUNDAMENTAÇÃO  O diploma de Magistério habilita para anos iniciais conforme a Lei prevista, e aceita pelo 
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município 

PEDIDO  Que minha classificação passa a ser na listagem dos habilitados 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Requerente. Reclassificar o(a) candidato(a) 1284891 para a lista de 
Habilitados, uma vez que o Profissional com Diploma de Magistério enquadra-se na categoria 
de Habilitado, conforme previsto na Legislação vigente e no Edital 01/2018 do Processo 
Seletivo 02/2018. 

 

Dados da solicitação 07 

INSCRIÇÃO 1292784 

CARGO Servente/Merendeira 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/12/2018 08:15 

DESCRIÇÃO FATOS A minha colocação conforme outros candidatos. 

FUNDAMENTAÇÃO Eu sei que tem candidatos que acertaram menos e estão com a numeração de acerto maior, 
queria entender de fato porque isso aconteceu?  

PEDIDO Corrigi o gabarito de um colega e sei que ele acertou apenas 15, não sei como está com 22 
acertos. Seria Sérgio vansuita. Uma colega que também disse acertar menos ficou com duas 
pontuação a mais na específica, porque isso está acontecendo? Até porque prejudica os 
demais candidatos, sendo que não houve alteração no gabarito. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analisar a situação apresentada pelo Requerente, realizamos uma nova correção dos 
cartões respostas para o Cargo de Servente/Merendeira, sendo identificado a leitura errônea 
do Cartão 377, onde o candidato citado obteve 16 respostas correta e não 22 conforme 
divulgado na Classificação Provisória.  
 
Salientamos ainda que foi verificado cuidadosamente todos os outros cartões respostas e não 
foram identificados nenhuma outra incoerência.  
 
A correção dos cartões respostas são realizadas  por meio de leitura óptica, sendo sua 
assertividade de 98,7%. Algumas leituras são prejudicas pela forma do qual o candidato 
preenche as resposta, podendo causar falhas na leitura. 
 
Todos os cartões respostas originais podem ser consultados no Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura de Ibirama. 

  
 Foi constatado pela Empresa Organizadora, erro na classificação do Candidato 1295585, haja visto que sua 
classificação constava a situação de reprovado, porém é possível verificar que o mesmo obteve nota superior a nota 
de Corte (4.0 pontos), sendo assim , altera-se o status da situação do candidato referido para Aprovado.  
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