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ATO 007/PS/002/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2017  

 

O Senhor Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal de Santa Rosa do Sul, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto 

o Barriga Verde, torna público Julgamento dos Recursos Contra Classificação Preliminar, conforme 

segue: 

 

Parecer 001 
Inscrição: 634193  
Candidato: Graziela Melo Trajano  
Cargo: Professor IV (Artes) Habilitado  
Fundamentação: Número de acertos está incorreto. Acertei 22 questões, anulei uma, 
totalizando21 acertos e não 20 como está na classificação. Correção do gabarito. 

Decisão: Interponho recurso à classificação, tendo em vista o numero de acertos, pois acertei 

17 e a primeira colocada acertou 16.  Mesmo que tenha empate, tenho mais idade. 
Decisão: não assiste razão ao recorrente em alegar tal fato, conforme prevê em edital: 
 

10.1. As áreas de conhecimento exigidas, o número de questões e o valor que será atribuído a cada 
uma, estão dispostos por escolaridade exigida para o cargo, conforme quadro abaixo: 

Cargos com Escolaridade: Ensino Médio Completo (2 horas de prova) 

Tipo Prova Disciplinas 
Número de 

questões 
Valor da 
questão 

Total Nota 
Disciplina 

Conhecimentos Básicos 
Língua Portuguesa 5 

0,25 2,50 
Informática 5 

Conhecimentos 
Específicos 

Legislação e administração 
pública 

5 
0,50 7,50 

Conhecimentos técnicos 
profissionais 

10 

 Total 25  10,00 

 
Cargos com Escolaridade: Ensino Superior (3 horas de prova) 

Tipo Prova Disciplinas 
Número de 

questões 
Valor da 
questão 

Total Nota 
Disciplina 

Conhecimentos Básicos 
Língua Portuguesa 5 

0,25 2,50 
Gerais e atualidades 5 

Conhecimentos 
Específicos 

Legislação e administração 
pública 

5 
0,50 7,50 

Conhecimentos técnicos 
profissionais 

10 

 Total 25  10,00 
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Sendo assim, a classificação se dará tendo em vista a quantidade de acertos e o valor dado a 
cada questão e, conforme previsto em edital, as questões pertinentes a Conhecimentos Básicos 
e Conhecimentos Específicos têm valores diferentes.  
 
Ainda em relação ao previsto em edital, o desempate se dará mediante ao exposto no item 
13.6: 
 

13.6. Para os candidatos que não se enquadrarem na condição de idoso, 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 Gerais; 

c) Maior idade, contada com base na idade em dia, meses e anos no dia da realização da prova escrita.  
 
Diante disso, o desempate se dará na ordem prevista e, analisando a Classificação 
Preliminar: 
 

 
 
A candidata em Posição 1 teve 16 acertos porém acertou 12 em Conhecimentos Específicos e, 
como previsto em edital, o valor da questão de Conhecimentos Específicos é maior que de 
Conhecimentos Gerais. Diante tal fato, mesmo tendo empate entre as candidatas de Posição 
1 e 2, a candidata de inscrição 633414 fica em primeiro lugar pelo critério de desempate 
preestabelecido.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  

 

Parecer 002 
Inscrição: 635558  
Candidato: Elizandra Aparecidade de Souza Bianchini  
Cargo: Segundo Professor de Turma - habilitado  
Fundamentação: Na lista de classificação não está contando os pontos da pós graduação. 
Enviei as cópias das duas pós, porém não está constando no somatório na prova de títulos os 
pontos na classificação. 

Decisão: Conforme item 12. DA PROVA DE TÍTULOS: 

12.1. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no IOBV, 
ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. 

Os títulos emitidos pela candidata não estavam providos de histórico escolar, por tal motivo é atribuído 
nota 0,00 aos títulos enviados. 
Não assiste razão a candidata recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
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Santa Rosa do Sul, 24 de julho de 2017 

 

 
Nelson Cardoso de Oliveira  

Prefeito Municipal  


