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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 

ANÁLISE RECURSAL  
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
 

O Edital 007/2020 publicado no dia 16/11/2020, que divulgou A CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do 
Concurso Público nº 001/2020, recebeu dentro do prazo estabelecido 1 (um) recurso. Segue abaixo a 
análise. 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2038459 

CARGO Professor Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/11/2020 19:51 

DESCRIÇÃO FATOS Realizei a prova para anos iniciais porém aí sair a nota final percebi o 
equívoco na pontuação do título. Ao invés de pontuação 5 pois 
apresentei certificado de conclusão de curso e histórico escolar 
completo,  a pontuação colocada foi de 1,5. 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o edital. A pontuação do título apresentando certificado 
de conclusão e histórico escolar completo a pontuação título seria  
5 × 0.3 o que acrescentaria 1,5 na nota final.  
Ocorre que a pontuação dada foi de 1,5 × 0,3 que resultou no 
acréscimo de apenas 0,45 de pontuação título. Gostaria de pedir 
respeitosamente a correção da nota.  

PEDIDO O presente recurso se da pelo apelo de correção e recontagem de 
pontos de título. Segue em anexo os arquivos para fundamentação. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recurs
os/2622/2038459/04d7355623e488ff8c7a9a553464ec64.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede a Requerente. O valor lançado no sistema condizente 
aos títulos não é 1,5 pontos e sim 5,0 pontos, haja visto que a candidata 
apresentou o Diploma de Graduação. Identificou-se na reanálise da 
pontuação da prova de título um erro na transcrição do valor da 
pontuação, sendo que foi lançado o valor da nota com o peso 
estabelecido e não o valor global dos pontos, resultado assim em uma 
valor errôneo. 
A pontuação correta é: 
Títulos: 5,0 pontos 
Nota com peso: 1,5 pontos 
Desta forma, determina-se a reclassificação da candidata.  

SITUAÇÃO  DEFERIDO 

Agronômica, 23 de novembro de 2020 
 

Alex Luiz da Silva 
Atena Assessoria Educacional 


