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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX 
CONCURSO PÚBLICO 001/2020 

ANÁLISE DE RECURSO CONTRA A NOTA DA PROVA OBJETIVA, DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO 
PROVISÓRIA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
MUNICÍPIO: José Boiteux 
REALIZAÇÃO: Atena Assessoria Educacional 
 

Segue abaixo a análise dos recursos impetrados contra a nota da Prova Objetiva e de títulos do 
Concurso Público nº 001/2020, do município de José Boiteux/SC. 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1965542 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2020 10:46 

DESCRIÇÃO FATOS Recurso para a nota final da pontuação dos cursos e certificados. 

FUNDAMENTAÇÃO Aponto que no dia da entrega de títulos, atingi a pontuação máxima. 
6 pontos com a pós graduação e mais os 2 pontos das 200 horas de 
curso convalidada. Peço que analisem e verifiquem novamente a 
contegem das horas de curso. Não anexei aos anexos pois não é 
poxivel anexar mais de um documento, como tenho um curso de 160 
horas e outro de 40 horas, totaliza as 200 horas conforme o edital. 

PEDIDO Recontagem da pontuação. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Todos os títulos recolhidos no 
dia previsto da Prova de Título têm por objetivo autenticar as cópias e 
fazer uma análise prévia dos documentos. Porém, todos os 
documentos entregues passam por uma nova revisão criteriosa pela 
Banca Executora a fim de conferir se estão de acordo com as regras 
estabelecidas no Edital 01/2020. 
 
No caso da Requerente, a avaliação dos documentos dos cursos de 
aperfeiçoamento apresentados divergem da data limite para 
validação. Um dos cursos de aperfeiçoamento (40 horas), possui sua 
data de conclusão está após a permitida no Edital 01/2020 (Anexo III). 
 
Anexo III - Edital 01/2020. 
1.5. Será acrescido a nota da prova de títulos 0,01 ponto a cada hora 
de cursos de aperfeiçoamento específico para a área da educação, 
apresentado pelo candidato, podendo acumular no máximo 200 
horas. Serão validados cursos realizados a partir de 01/01/2019 até a 
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data de Publicação deste Edital.  
 
A data de publicação do Edital 001/2020 foi 21 de fevereiro de 2020. 
 
Curso de aperfeiçoamento entregue encontra-se em anexo. 
https://cdn.gestoreditais.com.br/recursos/2559/1965542/respostas/b
39a4c682d1237e463d77039f8fdcf92.pdf 
 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1958623 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2020 20:22 

DESCRIÇÃO FATOS Após conferência da nota final bem como da classificação, notei a não 
contabilização de algum título. 

FUNDAMENTAÇÃO Foram entregues diploma e histórico da graduação e pós graduação e 
diploma de horas de curso. Que no total teriam 8 pontos. Porém na 
nota final consta apenas 6. 

PEDIDO Gostaria que fosse revisto a pontuação de títulos.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Todos os título recolhidos no dia 
previsto da Prova de Título tem por objetivo autenticar as cópias e 
fazer uma análise prévia dos documentos. Porém, todos os 
documentos entregues passam por uma revisão criteriosa pela Banca 
Executora a fim de conferir se estão de acordo com as regras 
estabelecidas no Edital 01/2020. 
 
No caso da Requerente a avaliação dos documentos referente aos 
cursos de aperfeiçoamento apresentados divergem da data limite para 
validação. O curso apresentado é concluído/datado após a data limite 
estabelecida no Edital 01/2020 (Anexo III). 
 
Anexo III - Edital 01/2020. 
1.5. Será acrescido a nota da prova de títulos 0,01 ponto a cada hora 
de cursos de aperfeiçoamento específico para a área da educação, 
apresentado pelo candidato, podendo acumular no máximo 200 
horas. Serão validados cursos realizados a partir de 01/01/2019 até a 
data de Publicação deste Edital.  
 
A data de publicação do Edital 001/2020 foi 21 de fevereiro de 2020. 
 
Curso de aperfeiçoamento entregue encontra-se em anexo. 
https://cdn.gestoreditais.com.br/recursos/2559/1958623/respostas/3
29a5821e992535ad16d3b6dc7ab6dd6.pdf 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1955460 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2020 20:54 

DESCRIÇÃO FATOS Pontuação da prova de títulos. 

FUNDAMENTAÇÃO Gostaria que pedir para recontar a pontuação da prova de títulos, 
pois entreguei a minha pós-graduação e 200 horas de curso, 
totalizando 8 pontos. 
Pois no dia da entrega da prova de títulos assinei a folha da prova de 
títulos com a pontuação total 8pontos e na listagem consta 6,40. 

PEDIDO Gostaria que pedir para recontar a pontuação da prova de títulos, pois 
entreguei a minha pós-graduação e 200 horas de curso, totalizando 8 
pontos. 
Pois no dia da entrega da prova de títulos assinei a folha da prova de 
títulos com a pontuação total 8 pontos e na listagem consta 6,40. Peço 
a façam a recontagem dos pontos. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Todos os títulos recolhidos no 
dia previsto da Prova de Título têm por objetivo autenticar as cópias e 
fazer uma análise prévia dos documentos. Porém, todos os 
documentos entregues passam por uma nova revisão criteriosa pela 
Banca Executora a fim de conferir se estão de acordo com as regras 
estabelecidas no Edital 01/2020. 
 
No caso da Requerente, a avaliação dos documentos dos cursos de 
aperfeiçoamento apresentados divergem da data limite para 
validação. Um dos cursos de aperfeiçoamento (160 horas), possui sua 
data de conclusão está após a permitida no Edital 01/2020 (Anexo III). 
 
Anexo III - Edital 01/2020. 
1.5. Será acrescido a nota da prova de títulos 0,01 ponto a cada hora 
de cursos de aperfeiçoamento específico para a área da educação, 
apresentado pelo candidato, podendo acumular no máximo 200 
horas. Serão validados cursos realizados a partir de 01/01/2019 até a 
data de Publicação deste Edital.  
 
A data de publicação do Edital 001/2020 foi 21 de fevereiro de 2020. 
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Cursos de aperfeiçoamento entregues encontram-se em anexo. 
https://cdn.gestoreditais.com.br/recursos/2559/1955460/respostas/a
3d3629bd7728033576978fbfae413b0.pdf 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 

 
 

Agronômica, 08 de dezembro de 2020. 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
Atena Assessoria Educacional 


