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ATO 014/CP/001/2017 
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR   

DA PROVA ESCRITA E DA PROVA PRÁTICA 
DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017  

 
O PREFEITO MUNICIPAL de Capão Alto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, tornam público o 
julgamento dos recursos classificação preliminar e oriva prática, conforme segue: 
 

Parecer 001 
Inscrição: 600890  
Candidato: Ana Cristina Silva Cordova  
Cargo: Técnico em Enfermagem 
Fundamentação: observando meu gabarito, o mesmo não corresponde com a contagem da instituição, 
sendo que na mesma minha pontuação é de 22,e na minha contagem a mesma é 23. 

Decisão: Em análise ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que a mesma obteve 5 acertos em 

conhecimentos gerais e 17 acertos em conhecimentos específicos, totalizando 22 acertos, com nota final 
da prova escrita de 5,76, conforme consta na classificação preliminar. 
Não assiste razão a candidata recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência. 
 
Parecer 002 
Inscrição: 633887  
Candidato: Antonio Matos Vieira Junior  
Cargo: Professor de Artes 
Fundamentação: Venho através deste solicitar a validação da minha titulação referente ao nível de 
especialização pós graduação na área da educação, pois o certificado e o histórico escolar solicitado foram 
enviados no dia 20/07/2017 após comprovação quanto a classificação no concurso. 

Decisão: Conforme previsto no Edital, o envio ou protocolo dos títulos via Sedex/AR para os cargos de 

professor serão do dia de abertura das inscrições, ou seja, 31/05/2017 até a data limite de inscrição, 
29/06/2017. Dados estes que estão visíveis na primeira página do Edital de Concurso Público. 
Ainda, em relação ao prazo, no item 12. DA PROVA DE TÍTULOS: 
 

12.7. Os títulos enviados pelo correio ou protocolados no IOBV só serão avaliados se entregues ao IOBV no prazo 
das inscrições conforme data do cronograma deste Edital, valendo como comprovação, quando couber, o 
registro de entrega dos documentos emitidos pelos Correios.  

E sobre a nota mínima: 

12.12. Só serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados na prova escrita, ou seja, cuja nota for igual ou 
superior a 5,00 (cinco). 

Cabe analisar que sim, só serão avaliados os títulos dos candidatos que obtiveram a nota igual ou superior 
a cinco, mas, como previsto em Edital também, que enviaram os títulos na data correta. 
Não assiste razão ao candidato recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
 
Parecer 003 
Inscrição: 620099  
Candidato: Laerson Menegazzo  
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
Fundamentação: Verifiquei que o número de questões nos conhecimentos básicos foi inferior ao que 
constava em meu gabarito pois no mesmo tive seis questões corretas e na classificação preliminar obtive 
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somente cinco sendo que tive 3 acertos em português 2 acertos em legislação e 1 em informática por isso 
peço a vocês que revisem as minhas respostas. 

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que a mesma obteve 5 acertos em 

conhecimentos gerais e 17 acertos em conhecimentos específicos, totalizando 22 acertos, com nota final 
da prova escrita de 5,76, conforme consta na classificação preliminar. 
Não assiste razão o candidato recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência 
 
Parecer 004 
Inscrição: 632829  
Candidato: Rider Daniel Vieira 
Cargo: Motorista 
Fundamentação: a somatoria das minhas questões foi calculada errada. Acertei 13 questões e só 
apareceu 11, gostaria de uma recontagem da minha pontuação. 
 

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que a mesma obteve 4 acertos em 

conhecimentos gerais e 7 acertos em conhecimentos específicos, totalizando 22 acertos, com nota final da 
prova escrita de 6,10, conforme consta na classificação preliminar. 
Não assiste razão o candidato recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência 
 
Parecer 005 
Inscrição: 622105  
Candidato: Stefany Rodrigues Feldhaus  
Cargo: Assistente Social 
Fundamentação: Candidata alega que Conforme a classificação preliminar verificou que a quantidade de 
acertos e nota, está incorreta. Pois, ao invés de 07 acertos em conhecimentos básicos obteve 08 acertos. 
O que altera a nota para 7,20 e consequentemente a classificação de 6º lugar para 4º lugar. E ainda, 
incoerência no que se refere ao critério de desempate, conforme Lei Complementar nº 023/2003, que 
dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos do Município de Capão Alto. 
 

Decisão: Em análise ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que a mesma obteve 7 acertos em 

conhecimentos gerais e 20 acertos em conhecimentos específicos, totalizando 27 acertos, com nota final 
da prova escrita de 7,00, conforme consta na classificação preliminar. 
 
Em relação ao critério de desempate: 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela candidata Stefany Rodrigues Feldhaus, ao cargo de 
Assistente Social, através do qual insurge-se contra os critérios de desempate estabelecidos no edital.  
Através da interposição do recurso não fez qualquer pedido específico em relação à sua própria 
classificação, tendo tão somente sugerido a revisão dos critérios de desempate, bem como a classificação 
em casos de empate.  
No que tange ao critério de desempate, a previsão do edital é nos seguintes termos: 

 
14.8.1 Para todos os cargos, em conformidade com artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para 
os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da 
mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).  
14.8.2 Para os casos previstos na Lei 11.689/2008, será assegurada a preferência em 
igualdade de condições em Concurso Público, desde que jurados, devidamente 
comprovado: 

 
Dito isso, vejamos: 
 



 
Estado de Santa Catarina 
Município de CAPÃO ALTO 

Edital n.º 001/2017 de CONCURSO PÚBLICO  

 

Concurso Público 001/2017 da Prefeitura Municipal de Capão Alto                                           Página 3 de 6 
 

A Lei  10.741/2003 dispõe sobre o Estatuto do Idoso. A Lei 11.689/2008, que altera alguns dispositivos do 
Código de Processo Penal prevê que o exercício da função de jurado dá direito à preferência, em 
igualdade de condições, em concurso público, servindo então, como critério de desempate.  
Havendo empate e, não sendo aplicáveis as duas normativas acima, devem ser aplicados os critérios do 
item a seguir, quais sejam: 
 

14.9 Para os candidatos que não se enquadrarem nas condições acima, na hipótese de 
igualdade de notas, o desempate será feito através dos seguintes critérios:  
a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;  
b) Maior nota nas questões de Conhecimentos Básicos;  
c) Maior idade, contada com base na idade em dia, meses e anos no dia da realização da 
prova escrita.  
d) Sorteio público 
 

Os critérios do estatuto do servidor serão utilizados subsidiariamente, em caso de persistência do empate, 
mesmo aplicando-se os critérios previstos no edital, contra o qual, não se insurgiu a candidata. 
A inscrição do candidato presume a aceitação de todos os termos do edital. Desta forma, verificando 
quaisquer circunstâncias em desacordo com as normas jurídicas específicas ou que venha a causar-lhe 
prejuízo, poderia tê-lo impugnado no prazo legal. A jurisprudência pátria tem adotado posicionamento 
neste sentido, senão vejamos: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. REGRAS DO EDITAL. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. DATA 
DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. REQUISITOS EXIGIDOS 
PELO EDITAL PARA POSSE. NÃO-COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O 
prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em que se objetiva 
impugnar critérios estabelecidos no edital de concurso público tem início com a data de 
publicação do instrumento convocatório. 2. O edital é a lei do concurso, de modo que a 
inscrição no certame implica concordância com as regras nele contidas, que não podem 
ser dispensadas pelas partes. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ. RMS n. 26.630/CE, 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 13/10/2009) 

 
Portanto, considerando que o edital está claro no que tange às disposições em relação aos critérios de 
desempate, posicionamo-nos pelo indeferimento do recurso e manutenção dos termos do edital.  
Não assiste razão a candidata recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência. 
 
Parecer 006 – Prova Prática 
Inscrição: 629581  
Candidato: Rodrigo Pires Ferreira  
Cargo: Operador de Equipamentos  
Fundamentação: O candidato alega que inexistem motivos para a não autorização da realização da prova 
prática ao Recorrente RODRIGO PIRES FERREIRA, e por consequência deve ser de pronto marcada 
nova data para que o Recorrente seja submetido a avaliação prática, pelas razões fáticas e jurídicas 
aduzidas, considerando-se ainda tudo mais que milita em favor do mesmo e que por certo o alto saber 
jurídico e senso de equidade de Vossa Senhoria haverá de suprir.  

O Recorrente inscreveu-se no presente concurso para o cargo de Operados de 
Equipamento (trator agrícola), tendo o mesmo logrado êxito ao ser classificado em 1º (primeiro) lugar do 
mesmo. Em 23 de Julho do corrente ano, o Recorrente Dirigiu-se até o local informado para a realização 
da prova prática, a qual consistia em mostrar as habilidades com o equipamento (trator). Porém, fora o 
Recorrente surpreendido ao ser barrado no momento da realização da prova prática, e ainda, negado o 
direito de participar da prova, por naquele momento possuir em mãos somente a CNH Categoria B. Com o 
intuito de provar sua aptidão com o Equipamento, o Recorrente levou em mãos, CERTIFICADO DE 
TREINAMENTO EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, além 
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ainda de apresentar DECLARAÇÃO DA AUTOESCOLA – comprovando o processo de mudança de 
categoria da CNH para “D”. 

a) DO CONCURSO PÚBLICO O Certame fora aplicado pelo Instituto Barriga 
Verde, o qual, para o cargo em que o Recorrente se inscreveu – Operador de Equipamento (trator 
agrícola), consiste em duas fases: Prova escrita objetiva; e Prova prática. Tem o Concurso Público, 
previsão no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Vejamos: Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;  
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

b) DO EDITAL Segundo o Edital do Concurso prestado pelo Recorrente, o 
mesmo dispõem no item 13.6.3 Os candidatos realizarão a prova conforme o cargo. Vejamos: 13.6.8. Para 
realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação categoria “C” a qual 
deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderão 
realizar a prova. 13.6.9. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será 
automaticamente eliminado. 13.6.10 Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de 
encaminhamento, boletim  de extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação. 
Porém, os mesmos documentos segundo o edital, devem ser apresentados para comprovação da 
idoneidade para assumir cargo/função ao qual se habilitou 30 (trinta) dias corridos quando convocados, 
conforme demonstrado no item 17. Convocação, nomeação e posse: 17.11 Os  candidatos  aprovados NO 
CONCURSO  PÚBLICO OBJETO  DO  EDITAL 001/2017, quando  da  sua convocação, terão  o  prazo  
máximo  de  30  (trinta)  dias  CORRIDOS, PARA  APRESENTAR  TODOS  OS DOCUMENTOS 
EXIGIDOS E DESCRITOS NO ATO DA CONVOCAÇÃO E TOMAR POSSE. É importante registrar que o 
Recorrente possui aptidão para conduzir o equipamento (trator agrícola), tendo em vista o mesmo ter 
participado de curso para se habilitar, bem como, ter feito todo o processo necessário para a mudança da 
categoria “B” para a “D”. Tal alegação é comprovada pelos documentos que serão apresentados em 
momento oportuno. Frise-se, por oportuno, que a CNH na Categoria “C” exigida no momento da prova 
prática, não deve prevalecer, isto porque, o Recorrente só passará a conduzir o Equipamento acima 
mencionado após sua posse, momento em que, este terá a CNH na categoria necessária em mãos, já que 
está em fase de finalização do processo. Para corroborar com nosso entendimento, é a inteligência das 
jurisprudências dos tribunais pátrios, vejamos: CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. 
APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DATA DA POSSE. Apesar de o edital do concurso 
público prever como requisito ao cargo de soldado que o candidato possua carteira nacional de habilitação, 
nada justifica exigir documento antes da posse porque somente após este ato o mesmo dará início ao 
curso de formação e, se for o caso, conduzirá veículo automotor. A conduta do apelante vai de encontro ao 
verbete da Súmula nº 266 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Os honorários advocatícios não são 
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 
Recurso parcialmente procedente. (TJ-RJ - APL: 03963481920118190001 RJ 0396348-19.2011.8.19.0001, 
Relator: DES. EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 27/01/2014, DÉCIMA SÉTIMA 
CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 10/03/2014 15:41) Tal entendimento, já foi, inclusive, firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 266, que trata da seguinte matéria: Súmula 266. O 
diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o 
concurso público. Logo, estamos diante de uma situação fática já consumada, não sendo razoável 
desconstituí-la, especialmente porque não se trata de Recorrente reprovado ou sem habilitação para o 
exercício do cargo, mas que apenas não possuía a CNH na categoria solicitada, porém possuía o 
certificado de treinamento no momento da prova prática. Ou seja, apesar de trazer o edital a necessidade 
de apresentar a CNH na Categoria indicada no momento da prova prática, a Lei entende que o candidato 
só será automaticamente desclassificado do Concurso Público, caso não apresente a documentação 
solicitada no ato da posse. O que não é o caso em tela. Além do mais, diante da situação do Recorrente, 
exclui-lo da seleção para ocupação do cargo já mencionado, se mostra contrário ao senso de justiça 
quando, além de evidenciado a capacidade através de certificado do curso e a declaração da autoescola 
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comprovando o término do processo para mudança de categoria, sendo todas as exigências cumpridas no 
curso da “demanda”, para que, no ato da posse, esteja de acordo com todas as exigências legais. Acerca 
dos requisitos necessários para dirigir o equipamento (trator), o artigo 144, em seu paragrafo único, do 
Código de Transito Brasileiro, tem a seguinte redação: Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o 
trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho 
agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública 
por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos 
automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por 
condutor habilitado na categoria B. Ressalte-se por oportuno que a prova prática ocorreu no parque de 
exposição do Município, ou seja, em local/via pública. E que, mesmo o Recorrido, não tendo a habilitação 
na Categoria C, no ato na prova prática, não era motivo para impedimento de realizá-la, tendo em vista a 
possibilidade de habilitado na categoria B também deter licença para dirigir. Desta forma, deve ser anulado 
o ato de exclusão do Recorrente da prova prática já realizada em 23 de julho do corrente ano, remarcando 
data para a realização da mesma prova com o Recorrente.  

 
Decisão: Trata-se de recurso administrativo interposto por RODRIGO PIRES FERREIRA contra a sua 
desclassificação na prova prática. Sustenta, em apertada síntese, que se inscreveu no Concurso Público 
promovido pelo Município de Capão Alto, concorrendo ao cargo de Operador de Equipamento (trator 
agrícola). 
Afirmou que alcançou a primeira classificação na prova teórica e, ao se apresentar para a realização da 
prova prática, foi impedido de realizá-la tendo em vista que, naquela ocasião, portava CNH de categoria 
“B”.    
Assevera que a documentação exigida no edital poderia ser apresentada quando da posse no concurso 
público.  
Através da interposição do presente recurso pretende a anulação do ato que o excluiu do concurso 
público, bem com a remarcação de nova data para o recorrente realizar a prova prática. 
 
Analisando os termos do edital, razão não assiste ao recorrente, devendo a desclassificação ser mantida, 
em todos os seus termos.  
Quanto à exigência para o cargo de operador de máquinas, o edital é claro: 
 

13.6.3 Os candidatos realizarão a prova conforme o cargo: 
a) Operador de Equipamentos (trator Agrícola): Realizarão a prova em um Trator de Pneu  
b) Operador de Equipamentos Pesados: Realizarão a prova em uma Retroescavadeira  
13.6.4. Não será permitido escolher outro tipo de equipamento para a realização da prova 
prática. 1 
13.6.5. Sendo necessário utilizar dois equipamentos similares, (equipamento 01 e 
equipamento 02) haverá sorteio entre os candidatos para definir com qual equipamento fará 
a prova.  
13.6.7. A ordem de prestação da prova prática será determinada pela Comissão 
Organizadora, de acordo com as necessidades técnicas que se apresentarem.  
13.6.8. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de 
habilitação categoria “C” a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da 
realização da Prova Prática, sem a qual não poderão realizar a prova.  
13.6.9. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente 
eliminado.  
13.6.10 Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, 
boletim de extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação. 

 
Em seu recurso, o próprio candidato afirmou que, quando da apresentação para a realização da prova, 
apresentou sua carteira de habilitação de categoria “B”, ou seja, em desconformidade com a previsão 
editalícia, ainda que, naquela época, já houvesse realizado o procedimento necessário para a mudança de 
categoria de sua carteira nacional de habilitação – o que, até o presente momento, não comprovou.  
Através de tal circunstância, não resta dúvida de que não poderia realizar a prova por não satisfazer a 
exigência editalícia.  
A inscrição do candidato presume a aceitação de todos os termos do edital. Desta forma, verificando 
quaisquer circunstâncias em desacordo com as normas jurídicas específicas ou que venha a causar-lhe 
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prejuízo, poderia tê-lo impugnado no prazo legal. A jurisprudência pátria tem adotado posicionamento 
neste sentido, senão vejamos: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. REGRAS DO EDITAL. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. DATA 
DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. REQUISITOS EXIGIDOS 
PELO EDITAL PARA POSSE. NÃO-COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O 
prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em que se objetiva 
impugnar critérios estabelecidos no edital de concurso público tem início com a data de 
publicação do instrumento convocatório. 2. O edital é a lei do concurso, de modo que a 
inscrição no certame implica concordância com as regras nele contidas, que não podem 
ser dispensadas pelas partes. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ. RMS n. 26.630/CE, 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 13/10/2009) 

 

A Administração Pública está sujeita à obediência ao Princípio da Legalidade. 
Ao particular, é permitido praticar qualquer ato, desde que não haja proibição legal. Entretanto, à 
Administração Pública, só é permitido agir estritamente em acordo com a Lei. 
Com efeito, o edital é o ato editado pela Administração Pública para disciplinar o concurso público e é 
vinculado à lei. O edital deve ser observado tanto pela Administração, quanto pelos candidatos.  
A Constituição Federal determina que os requisitos para acesso aos cargos, empregos e funções públicas 
devem ser estabelecidas em lei.  
E foi, em virtude e em observância da lei municipal que se estabeleceu como critério para o cargo de 
operador de máquina, o porte da carteira nacional de habilitação da categoria “C”, senão vejamos a 
redação da Lei Complementar n. 101 / 2010: 

“Art. 1º. – Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a criar os seguintes cargos, de provimento efetivo, 
no âmbito da Secretaria de Obras do Município de Capão Alto, observadas as seguintes condições:   

CARGO QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDA 

VAGAS 

 

CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

OPERADOR DE VEÍCULOS 
PESADOS, MÁQUINAS, 
EQUIPAMENTOS E 
IMPLEMENTOS 

ENSINO FUNDAMENTAL 
E HABILITAÇÃO CNH 
LETRA “C” 

     05     40 
HORAS 

  R$ 1.290,00 

        
Portanto, como se vê acima, a exigência da carteira nacional de habilitação de categoria “C”, bem como a 
negativa do candidato a participar na prova prática tem suporte na lei municipal da criação do cargo e 
também no edital. 
Ademais, permitir ao autor a participação na prova mediante apresentação de documento diverso daquele 
exigido no edital constituiria grave afronta ao princípio da igualdade – o que não se pode permitir, em 
circunstância alguma.  
Portanto, considerando que a exigência em apreço está devidamente de acordo com o edital do concurso 
e da lei municipal da criação do cargo e, considerando ainda que o deferimento do recurso implicaria em 
grave afronta ao direito de igualdade, tendo em vista que outros candidatos poderiam realizar a prova 
prática nas mesmas circunstâncias, entende-se pelo indeferimento do recurso e, por consequência, pela 
manutenção da decisão. 
Não assiste razão o candidato recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  

 

Capão Alto, 27 de julho de 2017. 

 
Tito Pereira Freitas 
Prefeito Municipal 

 


