
Lista de recursos 

Processo Seletivo Público - 01/2020 

Município de Presidente Getúlio. 

  
Analise dos pedidos de recurso contra a classificação provisório do Processo Seletivo 01/2020. 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2057381 

CARGO Professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Recurso contra a notas da Prova Objetiva e/ou Títulos e/ou Prática e Nota Final  

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/01/2021 21:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito a recontagem da pontuação de títulos, visto que possuo duas especializações com a 
carga horária mínima exigida no edital. 
No momento da minha inscrição eu havia encerrado a minha segunda especialização, porém 
por conta da pandemia houve um atraso na impressão do diploma sendo este entregue aos 
alunos somente agora em janeiro. Por esta razão não consegui encaminhar o diploma 
dentro do prazo. O mesmo segue agora em anexo neste recurso.   
Como na maioria dos concursos a pontuação de títulos de especialização não é cumulativa, 
quando eu encerrei os estudos não solicitei uma certidão de conclusão pois como já possuo 
uma especialização não haveria necessidade, porém, ao ler o edital e notar que a pontuação 
de especialização seria cumulativa, a universidade já estava em recesso e não consegui uma 
certidão de conclusão em tempo. Peço que reavaliem a minha situação e recalculem minha 
titulação.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/2647/2057381/d246f70bb5d4d56ee3548059f59e2898.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. A apresentação da 2ª especialização via recurso é 
intempestiva, sendo que o Edital 01/2020 é claro com relação a entrega dos títulos, confira: 
 
ANEXO III 
23 Para a Prova de Títulos, os candidatos ao cargo de Professor que desejam participar desta 
avaliação deverão reunir os documentos comprobatórios de sua titulação, preencher e 
assinar o formulário disposto no Anexo VII, deste Edital, e anexá-los, impreterivelmente, até 
o dia 03/01/2021, via “área do candidato”, na opção “anexar documentos”. 
 
24.3 Não será pontuada a titulação para a Prova de Títulos referente a cursos de 
especialização, mestrado ou doutorado com carga horária inferior a 360 (trezentos e 
sessenta) horas, em andamento, não concluídos ou incompletos, ou, ainda, em área adversa 
a qual pretende atuar o candidato. 
 
24.7 Títulos entregues não condizentes ou incompletos não serão avaliados. 
 
24.8 Uma vez entregues os documentos comprobatórios de titulação, não serão aceitos 
acréscimos, modificações e/ou substituições de documentos após o prazo final de 
envio/postagem. 

 



Lista de recursos 

Processo Seletivo Público - 01/2020 

Município de Presidente Getúlio. 

  
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2052851 

CARGO Professor de Educação Infantil 

TIPO RECURSO Recurso contra a notas da Prova Objetiva e/ou Títulos e/ou Prática e Nota Final  

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/01/2021 09:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Oi, meu nome não consta na lista dos habilitados para professor de educação infantil. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A alteração apresentada pela Requerente foi realizada por intermédio de uma Errata no dia 
posterior a publicação do Edital de Classificação Provisória. Desta forma, o atual recurso esta 
sendo indeferido, porém a reivindicação da Requerente foi atendida. 

 



Lista de recursos 

Processo Seletivo Público - 01/2020 

Município de Presidente Getúlio. 

  
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2058045 

CARGO Professor de Educação Infantil 

TIPO RECURSO Recurso contra a notas da Prova Objetiva e/ou Títulos e/ou Prática e Nota Final  

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/01/2021 00:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Peço que revisem a lista dos aprovados pois tenho ciência de pessoas que reprovaram e se 
encontram na lista dos aprovados.  
Revisem! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Toda a classificação segue os critérios estabelecidos no 
Edital 01/2020, sendo que TODOS os candidatos com nota inferior a 5,0 na prova objetiva 
para os cargos de nível superior constam como reprovado. Vale a pena salientar que a nota 
corte para reprovação é a  nota da prova objetiva e não a média final.  

 



Lista de recursos 

Processo Seletivo Público - 01/2020 

Município de Presidente Getúlio. 

  
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2051325 

CARGO Professor de Educação Infantil 

TIPO RECURSO Recurso contra a notas da Prova Objetiva e/ou Títulos e/ou Prática e Nota Final  

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/01/2021 16:36 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Boa tarde!! peço por gentileza , verificarem a correção de todas as questões da prova 
objetiva do processo seletivo e prova de título,. 
obrigada desde já agradeço. 
sandra 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/2647/2051325/0dc7f43ac20a82a684d51c01fc310893.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. Recurso não procede ao Requerente. Todas as notas da Prova Objetiva e de 
Títulos foram revisadas e as alterações foram realizadas por meio de publicações oficiais. 
Com relação a análise de títulos a documentação deveria ter sido entregue completa 
conforme preconiza o Edital 01/2020: 
 
4.7 Para a Prova de Títulos, os candidatos ao cargo de Professor que desejam participar desta 
avaliação deverão reunir os documentos comprobatórios de sua titulação, conforme Anexo 
III, deste Edital, preencher e assinar o formulário de Prova de Títulos disposto no Anexo VII, 
deste Edital, e anexá-los, impreterivelmente, até o dia 03/01/2021, via “área do candidato”, 
na opção “anexar documentos”. 
 
24.7 Títulos entregues não condizentes ou incompletos não serão avaliados. 
 
24.8 Uma vez entregues os documentos comprobatórios de titulação, não serão aceitos 
acréscimos, modificações e/ou substituições de documentos após o prazo final de 
envio/postagem. 

 



Lista de recursos 

Processo Seletivo Público - 01/2020 

Município de Presidente Getúlio. 

  
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2051559 

CARGO Professor de Educação Infantil 

TIPO RECURSO Recurso contra a notas da Prova Objetiva e/ou Títulos e/ou Prática e Nota Final  

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/01/2021 08:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Estou entrando com recurso contra a questão 10. Pois tem uma das alternativas com erro 
de digitação. Compreendo que a alternativa com erro de digitacao é errada mas mesmo 
assim deveria ser anulado está questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. Recurso intempestivo, prazo para questionamento sobre a formulação de 
questões e do gabarito provisório finalizou as 23:59 de 19/01/2021. 

 



Lista de recursos 

Processo Seletivo Público - 01/2020 

Município de Presidente Getúlio. 

  
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2051736 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso contra a notas da Prova Objetiva e/ou Títulos e/ou Prática e Nota Final  

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/01/2021 08:04 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Não tem como selecionar uma questão pois não sei qual foi considerada certa então 
selecionei uma para poder encaminhar esse requerimento. 
 
Por meio deste requerimento venho pedir a reavaliação das respostas das questões 
especificas da minha prova. Pois de acordo com a correção do gabarito para conferência 
com o Gabarito Provisório ACERTEI 7 questões especificas e não 6 como está na classificação 
provisória. Segue em anexo o gabarito de conferencia. EM DESTAQUE ESTÁ AS QUESTÕES 
DAS QUAIS ACERTEI.  
 
Aproveitando para deixar meu descontentamento em validar duas pós graduações. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/2647/2051736/d03d6d866d2b97223f48b43d60a734b8.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. Recurso não precede a requerente. Em consulta ao Gabarito Oficial da candidata 
(em anexo) a mesma acertou 4 questões de legislação - 1 questão de informática e 6 
questões específicas, justamente como esta apresentado na Classificação provisória e 
possível para conferência no arquivo em anexo. 
 
Quanto a avaliação de duas pós graduações, este critério vem ao encontro do solicitado pela 
Secretaria de Educação de Presidente Getúlio, sendo que o objetivo da prova de títulos é 
justamente avaliar a qualificação acadêmica do(a) candidato(a).  
https://cdn.gestoreditais.com.br/recursos/2647/2051736/respostas/6e209e652cfc01f6e2c17
1c8fa30f7e3.jpg  
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