
 
Lista de recursos - Edital - 005/2018 

Análise das solicitações de recursos contra notas das provas das Provas e Classificação Provisória 

Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 1387960 

CARGO Professor - Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 06/02/2019 18:06 

DESCRIÇÃO FATOS Meus acertos de questões estão errados, tive 2 acertos de português e na classificação consta 
somente 1. 
Meu tempo de serviço também está errado, com erro para menos. 

FUNDAMENTAÇÃO Recalcular o Tempo de serviço. 
E os acertos da Prova teórica. 

PEDIDO Gostaria que fosse novamente calculado o tempo de serviço, está com pontuação menor que 
realmente é. 
Também com relação aos acertos, tive 16 sendo dois e não 1 acerto de Português. 
Houve erro também. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Quanto a conferência do Gabarito: 
 
Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que o(a) 
candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 30), 
CCACBDDDCACBAACCBDDAADDABCCCBD, conferindo-lhe 1 acertos nas questões de 
Matemática - 1 acertos nas questões de Português - 2 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 11 questões específicas, totalizando 15 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. 
 
 
Quanto a conferência do Tempo de Serviço: 
 
Recurso não procede ao Requerente. A banca realizou nova conferência nas declarações de 
Tempo de Serviço e confirma a mesma pontuação apresentada na Classificação Provisória. 
Desta forma em nada altera a classificação do(a) Requerente. 
 
O(A) Requerente apresentou os seguintes declarações de tempo de Serviço: 
Período               Dias  Local 
07/02/2012 - 08/03/2012 31  Município do Rio do Sul 
01/02/2013 - 18/04/2013 77  Município de Lontras 
09/02/2015 - 17/07/2015 159 Município do Rio do Sul 
10/08/2015 - 28/10/2015 79  Sec. do Estado Educação  
01/02/2018 - 20/12/2018 323 Município de Lontras 
 
A soma dos tempo de serviço é igual a 669 dias, que resume-se a 1 ano, 10 meses e 4 dias. 
 
Cada ano corresponde a 0,5 pontos, e em caso de ultrapassar 6 meses é considerado 1 ano, 
para fiz de calculo. Sendo assim, o(a) Requerente possui uma pontuação de 2 anos 
(arredondado os 10 meses e 4 dias para 1 ano). Conforme já apresentado cada ano equivale a 
0,5 pontos, sendo assim a pontuação do(a) Requerente é de 1,0 ponto. 
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Análise das solicitações de recursos contra notas das provas das Provas e Classificação Provisória 

Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 1375935 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 05/02/2019 10:16 

DESCRIÇÃO FATOS Um dos documentos apresentados em minha prova de títulos não foi considerado. 

FUNDAMENTAÇÃO O edital do presente processo seletivo não especifica os títulos que seriam permitidos na 
prova de títulos, especificando apenas que será considerado 0,01 ponto por hora de curso de 
aperfeiçoamento, não ultrapassando 200 horas. Dessa forma, disciplinas concluídas e 
consideradas aprovadas em curso de pós-graduação não integralizada caracteriza-se como 
curso de aperfeiçoamento, dado que as disciplinas foram cursadas a partir de 2017. 

PEDIDO Solicito revisão da contagem de meus títulos, considerando que além dos quatro certificados 
pelos quais foram computadas 140 horas, apresentei histórico escolar de pós-graduação em 
Arte e Educação, no qual constam 160 horas de cursos concluídos e aprovados. O documento 
cuja cópia encontra-se em poder da organização do processo seletivo possui código para 
verificação de autenticidade, dado que é originalmente eletrônico. Apresento-o em anexo para 
que possa ser facilmente localizado na relação de documentos. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
004/1375935/4235b0df4e2982086f5deca760f00dd9.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. A Banca não contabiliza disciplinas cursadas de 
graduação ou pós-graduação como horas a serem aferidas para cursos de aperfeiçoamento a 
nenhum candidato. Desta forma, em nada altera-se a pontuação do requerente e de qualquer 
candidato vinculado ao Processo Seletivo 005/2018. 
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Análise das solicitações de recursos contra notas das provas das Provas e Classificação Provisória 

Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 1381761 

CARGO Professor de Educação Física 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 05/02/2019 19:41 

DESCRIÇÃO FATOS Conforme o edital... houve ACERTO dentro de todas as áreas....sendo assim houve falha 

FUNDAMENTAÇÃO Quero a RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO e verificar a REPROVAÇÃO.  

PEDIDO Quero a RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO e verificar a REPROVAÇÃO. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Requerente não reprovou pelo motivo de ter zerada a 
nota nas disciplinas e sim por não alcançar a nota mínima de 3 pontos na prova objetiva. 
 
Candidato acertou: 
Matemática = 1 questão x 0,10 = 0,10 pts. 
Português = 1 questão x 0,20 = 0,20 pts. 
Gerais = 2 questões x 0,20 = 0,40 pts. 
Específicas = 4 questões x 0,50 = 2,00 pts. 
Total: (0,10 + 0,20 + 0,40 + 2,00) = 2,70 pts < que 3. 
 
 Segue gabarito para conferência. 
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Análise das solicitações de recursos contra notas das provas das Provas e Classificação Provisória 

Dados da solicitação 04 

INSCRIÇÃO 1408943 

CARGO Professor de Ensino Religioso 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 06/02/2019 19:42 

DESCRIÇÃO FATOS Na classificação provisoria minha pontuação de tempo de serviço aparece zerada. 

FUNDAMENTAÇÃO No dia 27/01 entreguei junto com a minha documentação o tempo de serviço, este atestando 7 
anos, 8 meses e 13 dias. Ao consultar a listagem provisoria constatei que obtive pontuação 
zero. 

PEDIDO Peço que revisem a pontuação de tempo de serviço, tendo em vista que entreguei o documento 
em original comprovando atuação na área. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. O tempo de serviço é contato apenas na área específica 
da qual o candidato se inscreveu, ou seja, Professor de Ensino Religioso, conforme previsto no 
Edital 05/2018: 
 
7.1. 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, 
computados até o ultimo dia de inscrição. 
 
Desta forma, em nada altera a pontuação do(a) Requerente, permanecendo em 1º lugar na 
classificação.  
 

 

Dados da solicitação 05 

INSCRIÇÃO - 

CARGO Todos 

TIPO RECURSO - Denúncia - Recontagem de pontos Prova de Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO - 

DESCRIÇÃO FATOS Em virtude de que houve recursos contra as notas da Prova de Tempo de Serviço e contato via 
telefone de candidato(a) informando possível erro na contagem dos pontos (uso de tempo de 
aposentadoria), a Banca determinou a recontagem/revisão de todos as declarações de Tempo 
de Serviço entregues. 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após reanálise das declarações de tempo de serviço dos candidatos do Processo Seletivo 
05/2018, verificou-se que os(as) candidatos(as) com as inscrições de número 1409285 e 
1358726 apresentaram algumas declarações de tempo de serviço, onde as mesma não 
deveriam ser pontuadas uma vez que o tempo apresentado foi utilizado para fiz de 
aposentadoria, conforme previsto no Anexo IV do Edital 006/2018.  

 

7.4. Será excluído o tempo de serviço utilizado para aposentadoria em qualquer regime 
previdenciário.  

Desta forma, determina-se o recálculo da pontuação e posteriormente a reclassificação. 

 


