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ATO 009/PS/008/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR  

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 008/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LONTRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 o Julgamento dos Recursos Contra Classificação Preliminar, 

conforme segue:  

 

Candidato: 744342- Ana Paula Vanelli  
Cargo: Professor (habilitado)   
Alegação: Gostaria de entrar com recurso sobre a somatório de títulos dos candidatos com pós-
graduação, no meu ver a pontuação de quem tem pós-graduação está incorreta, e também gostaria que 
fosse revisto o meu tempo de serviço, pois minha declaração de trabalho é de 1 ano e 10 meses 
corridos. Referente à pontuação do pós-graduado no edital diz que na apresentação dos títulos o que 
contará é o de maior pontuação,  sendo que quem tem pós graduação estaria ganhando 1.50 e quem 
tem somente a graduação estaria ganhando 1.00. Mais na classificação foi somando para quem tem 
graduação 1.50 da pós mais 1.00 da graduação.  Para mim não condiz com o que está no edital. E 
sobre meu tempo de serviço no edital diz que a cada 1 ano de trabalho que  você ganharia 0.02 sendo 
que apresentei declaração de 1 ano e 10 meses corridos sendo trabalhado nos anos letivos de 2015 e 
2016 completos, porém ganhei somente 0.02, e a candidata de inscrição  número 733947 está 
trabalhando somente este ano de 2017 desde fevereiro que não fecha 1 ano completo de trabalho, 
fecha somente 10 meses, e ela também ganhou 0.02 de pontuação por tempo de serviço. Então se ela 
que trabalhou somente esses 10 meses tem direito como 1 ano completo eu tenho direito a mais 
pontuação, pontuando por 2 anos de trabalho, gostaria que fosse verificado das demais candidatas pois 
notei que tem mais pessoas com somente 1 ano de trabalho mais não completo.  
Fazer a remontagem dos pontos dos candidatos que apresentaram o diploma de pós-graduação que  
estão somando a pontuação da graduação mais a da pós graduação assim ganhando 1.00 a mais sem 
direito. E sobre o tempo de serviço ou eu ganho como dois anos letivos trabalhados ou terão que tirar a 
pontuação dos candidatos que não completaram 12 meses em sala de aula como a candidata n. 
733947.   
DEFERIDO PARCIALMENTE:  Quanto à alegação de que deveria ter sido pontuado somente os títulos 
de maior valor acadêmico, esta Banca esclarece que devido a constar o seguinte no Edital: 
 
“9.3. A pontuação dos títulos de especialização é cumulativa sendo computados os pontos referentes 
ao título de maior grau dentre os DIPLOMAS, DECLARAÇÕES e CERTIFICADOS de Pós-Graduação 
em nível de Especialização, Mestrado e de Doutorado, relacionados à área do cargo escolhido, desde 
que devidamente comprovado, concluído até o último dia definido para a inscrição e devidamente 
registrado no órgão emissor.” (Grifo nosso) 
No Edital constou como cumulativa, onde deveria constar não-cumulativa, e por este motivo, foram 
pontuados os títulos da forma como apareceu no Edital, ou seja cumulativamente, sendo somados a 
graduação e pós- graduação, de forma a manter-se a isonomia entre todos candidatos, não sendo 
nenhum candidato prejudicado pois foi utilizado o mesmo critério  de avaliação em relação à todos. 
Quanto à alegação de que a candidata inscrição 733947, teve somados 0,02 referentes a menos de 01 
ano de serviço, tal condição foi revista pela Banca e serão retirados os 0,02 pontos,  pois a candidata 
apresentou apenas 09 meses de Tempo de Serviço, não pontuando nesse quesito, pois o Edital é claro 
quando estabelece que serão pontuados 0,02 a cada 01 ano de efetivo trabalho no magistério. Quanto 
à candidata recorrente mantém-se sua pontuação. 
PONTUAÇÃO MANTIDA 
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Candidato: 728800- Daiana Fatima Da Silva Screpec 
Cargo:  Professor (habilitado) 
Alegação: Revisão do tempo de serviço da candidata 735775, pois a mesma é aposentada, e deve ter 
no mínimo 7 ano de serviço até o presente momento. E na classificação preliminar parece que contaram 
como se ela tivesse 25 anos de serviço. Rever tempo de serviço da candidata 724469, pois a mesma 
não deve ter mais que 4 anos de tempo de serviço. Rever pontuação de títulos da candidata 731392 
pois não foi contado o tempo de serviço. 
INDEFERIDO:  Em que pese esta Banca ter o entendimento de que somente recursos de candidatos a 
respeito de sua própria pontuação/ classificação, devem ser analisados, cumpre esclarecer que a 
candidata 735775 apresentou a certidão de tempo de serviço, conforme exigido em Edital e mediante a 
documentação apresentada seu tempo de serviço foi pontuado. Quanto à candidata 724469 esta 
apresentou certidão de tempo de serviço de 05 anos, 04 meses e 02 dias, tendo a nota referente a seu 
tempo de serviço corretamente atribuída. Em relação à candidata 73192, seu tempo de serviço não foi 
pontuado, pois apresentou cópia da Certidão de Tempo de Serviço sem autenticação, descumprindo 
regra prevista em Edital: “Item 9.6.6. Os comprovantes devem ser enviados no seu original ou cópia 
autenticada em cartório.” 
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
 

Candidato: 747750- Daniela Arndt  
Cargo: Professor (habilitado) 
Alegação: Não foi considerado o tempo de serviço, bem como também não foi considerado o curso 
feito e apresentado mediantes comprovantes. Devidos aos fatos de terem sido apresentados 
comprovantes de tempo de serviço e também comprovante de curso, na área de inclusão  social, os 
quais não foram considerados na conclusão da nota final. Venho através desde pedir que seja revisto e 
considerado os dois itens acima descritos, já que no edital, está confuso a forma de avaliação do tempo 
de serviço, sendo que apresentei o meu tempo de serviço e no edital não fica claro tempo mínimo de 
trabalho a ser apresentado. Também da mesma forma o curso apresentado está dentro das 
especificações exigidas, já que o mesmo esta totalmente voltado para a área de educação normal, 
usado no dia a dia nas grades das redes de ensino de todas as instituições. Sabe se que a inclusão 
social esta presente cada vez mais em todos os seguimentos de ensino e não em uma área específica. 
Todos os dias e toda hora estamos usando inúmeras formas de inclusão social, para que seja cumprido 
de forma correta e de qualidade o ensino de nossas crianças, sejam elas com maior ou menor 
necessidade. Peço recontagem dos pontos, referentes a tempo de serviço e também curso 
apresentado. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, quanto ao tempo de serviço o EDITAL é claro ao 
estabelecer que: “9.6.2. Será computado 0,02 a cada ano de efetivo exercício na função pretendida. O 
tempo de serviço paralelo (quando trabalhado em dois lugares ao mesmo tempo), só será computado 
uma única vez.” 
A candidata apresentou certidão de tempo de serviço onde constam 07 meses e 18 dias de exercício, 
portanto, não há pontuação referente a tempo de serviço a ser atribuída à candidata. No que diz 
respeito aos cursos de aperfeiçoamento, a candidata teve 1,00 atribuído ao curso de aperfeiçoamento 
apresentado de acordo com previsão do Edital, senão vejamos:  
Curso de Aperfeiçoamento na área do cargo. Concluídos nos anos de 2015 a 2017 (até último dia 
de inscrição), 0,02 (dois centésimos) a cada 4h de curso, até no máximo 200h ou 1,00 ponto. 
PONTUAÇÃO MANTIDA 
 
 
 
 
 
 
 
Candidato: 735342- Giulia Graziela Paul  
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Cargo: Professor (habilitado) 
Alegação: Deferimento para recontagem dos pontos, minha  NPT está : 2.64 e a correta teria que ser 
3.64 sendo que enviei todos os documentos exigidos e autenticados. 3.64. É A NOTA CERTA   
Enviei todos os documentos autenticados e que somam a pontuação correta de 3.64.   
minha  Nota Final ( NF) tem que fechar em 10.14 Deferimento para recontagem dos pontos, minha  
NPT está : 2.64 e a correta teria que ser 3.64 sendo que enviei todos os documentos exigidos e 
autenticados. 
DEFERIDO: à candidata assiste razão, em revisão a Banca constatou que na Classificação Preliminar 
deixou-se de acrescentar 1,00 referente aos cursos de aperfeiçoamento apresentado pela candidata de 
acordo com as exigências do Edital.  
Altere-se a pontuação títulos da candidata para 3.64. Passando da posição 53 para 29 na 
listagem de Classificação do seu cargo.  
 
 
Candidato: 742660- Juliana Neide Machado 
Cargo: Professor (habilitado) 
Alegação: Peço que reavaliem minha pontuação, pois a pontuação de títulos está zerada, sou formada 
em Pedagogia e tenho Pós-graduação em Psicopedagogia e Inclusão, os certificados foram 
autenticados e enviados na data prevista. Recontar a pontuação de títulos, pois minha pontuação está 
zerada, sou formada e pós-graduada e os documentos foram enviados na data prevista, com os 
certificados comprovando a pontuação. Recontagem de pontos prova de títulos. 
INDEFERIDO:  à candidata não assiste razão, os Títulos da candidata foram recebidos por esta Banca, 
no entanto, não foi atribuída nota de Títulos, pois os documentos apresentados não estão em 
Conformidade com o exigido em Edital, pois deixou de apresentar o Anexo VII- Requerimento para 
participação na prova de títulos, senão vejamos:  
9.4. Da entrega dos títulos e tempo de serviço:  
9.4.1. Deverá o candidato, obrigatoriamente anexar as cópias dos documentos informados e certidão 
original de tempo de serviço juntamente com os anexos VII e VIII (obrigatórios), devendo ser 
enviados via Sedex em envelope lacrado e identificado conforme cronograma, para o endereço do 
IOBV. O candidato é o único responsável pela autenticidade dos documentos informados e enviados, 
podendo ser solicitado pela comissão o seu original em caso de dúvidas acerca da originalidade. (Grifo 
nosso).  
PONTUAÇÃO MANTIDA 
 

 
Candidato: 730132 - Luciane Sigatti  
Cargo: Professor (habilitado) 
Alegação: Acertei mais questões que alguns candidatos participantes e penso que a somatória de 
pontos NÃO está correta (prova de títulos, prova presencial, formação acadêmica e tempo de serviço). 
Peço que seja verificado novamente pois não fiquei bem classificada. Gostaria que fosse novamente 
analisado minha classificação levando em conta a prova de títulos, tempo de serviço, formação 
acadêmica e prova presencial pois há candidatos que acertaram apenas 12 questões e ficaram quase 
trinta classificações acima da minha classificação preliminar me senti muito prejudicada.  Gostaria que 
fosse refeita toda a somatória levando em conta todos os meus documentos apresentados e a prova 
presencial e a dos colegas acima da minha classificação para verificação de possível erro na contagem. 
Também ressalto que não foi apenas um candidato que ficou acima da minha colocação sendo que 
acertou bem menos questões que eu na prova presencial. Desde já agradeço e peço gentilmente que 
olhem as classificações novamente. Recontagem da somatória de todos os participantes acima da 
minha classificação desde prova de títulos, formação acadêmica, tempo de serviço e prova presencial. 
Principalmente a prova presencial, pois há candidatos que acertaram menos questões que eu e estão 
classificados na minha frente na lista preliminar. Gostaria que fosse analisado minha pontuação final 
analisando formação, tempo de serviço, cursos de aperfeiçoamento, e a prova. Minha somatória final 
está errada deu menos do que comprovei na documentação enviada. Gostaria que fosse analisada 
minha pontuação final analisando todos os documentos solicitados no certame, pois segundo a 
empresa minha pontuação final é 8,16 mas está ERRADA, o CORRETO seria 8,66. 
Nota da prova: 6,00 
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Cursos de aperfeiçoamento: 1,00 
Graduação: 1,00 
Magistério: 0,50 
Tempo de serviço: 0,16 
SOMATÓRIA FINAL: 8,66.  
Gostaria que fosse novamente analisado o meu caso verificando a somatória de todos os documentos 
que enviei, pois está faltando pontos na somatória final conforme explico acima. Peço gentilmente que 
analisem, pois fiquei muito mal classificada na presente lista preliminar. 
INDEFERIDO:  Quanto à pontuação de títulos a nota da candidata está correta, pois conforme Edital,  
certificado de Magistério pontua somente para cargos (não-habilitados), portanto o comprovante de 
Magistério não foi pontuado para a candidata que está inscrita em Cargo (habilitado), Curso de 
aperfeiçoamento foi pontuado 1,00 e Graduação 1,00, tempo de serviço 08 anos pontuando 0,16. 
Portanto sua nota de títulos soma 2,16.  
Quanto à pontuação da prova escrita em revisão, a Banca constatou que a candidata obteve 04 acertos 
em Conhecimentos Básicos, cada questão pontua 0,25 totalizando 1,00 e 10 acertos em 
Conhecimentos Específicos, onde cada questão pontua 0,50 totalizando 5,00, no total a candidata 
possui 14 acertos nota Final da Prova Escrita 6,00, conforme divulgado na Classificação Preliminar. O 
cartão- resposta da candidata segue divulgado na área do candidato para conferência.  
PONTUAÇÃO MANTIDA 
 

 
Candidato: 736684- Silvana Da Silva Wessel 
Cargo: Professor (habilitado) 
Alegação: Não foi acrescido ponto de curso de aperfeiçoamento na pontuação de títulos. Apenas 
consta tempo de serviço e diploma de graduação na pontuação. Peço acréscimo na nota final e 
deferimento nesta solicitação.  
Peço reavaliação na soma da NPT da inscrita cujo número é 735775. Segundo consta no edital, não 
pode ser computado o tempo de serviço (NPT) no qual o profissional se encontra aposentado, somente 
após este período. Peço recontagem dos pontos de tempo de serviço da inscrita 735775. 
INDEFERIDO: À candidata não assiste razão, pois seus títulos foram devidamente avaliados, senão 
vejamos: 1,00 atribuído à Graduação, 1,00 atribuído ao curso de aperfeiçoamento e 0,09 atribuídos ao 
tempo de serviço. Em que pese esta Banca ter o entendimento de que somente recursos de candidatos 
a respeito de sua própria pontuação/ classificação, devem ser analisados, cumpre esclarecer que a 
candidata 735775 apresentou a certidão de tempo de serviço, conforme exigido em Edital e mediante a 
documentação apresentada seu tempo de serviço foi pontuado. 
PONTUAÇÃO MANTIDA 
 
 
Candidato: 744010- Taina Franciane Da Silveira  
Cargo: Professor (habilitado) 
Alegação: Venho por meio desta solicitar revisão na lista de classificação, devido a erro encontrado na 
pontuação final. Para melhor esclarecimento, irei lhe passar a somatória realizada de acordo com a 
minha pontuação final. Acredito que houve um equívoco onde não foi contado a pontuação de tempo de 
serviço ou de cursos. 
Segue abaixo a pontuação correta: 
Prova: 6,0  
Graduação: 1,50 
Cursos: 1,0 
Tempo de serviço: 1,0  
Totalizando: 9,50 
Sendo que a classificação subiria para 46° colocação. Sendo que na classificação está 8,12, sendo 
assim peço que seja revisado pois de acordo com a minha somatória e com o edital não coincide. Peço 
que seja revisado cuidadosamente para que haja um resultado claro e objetivo, observando se houve 
alguma falha na hora de contar ponto da prova de títulos sem mais. 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS 

EDITAL PROCESSO SELETIVO 08/2017 

Ato 012- Divulga Julgamento dos Recursos contra Classificação Preliminar  Processo Seletivo 08/2017 - Lontras                       Página  5 de 6 

 

INDEFERIDO:  à candidata não assiste razão conforme Edital, Graduação pontua 1,00 e não 1,50 
foram atribuídos 1,00 à graduação, 1,00 ao curso de aperfeiçoamento e 0,12 ao tempo de serviço, de 
06 anos. Totalizando 2,12 pontos na prova de títulos, conforme consta da Classificação.  
PONTUAÇÃO MANTIDA 
 
 
Candidato: 735490 - Douglas Kahl  
Cargo: Professor de Língua Estrangeira - Inglês (não-habilitado) 
Alegação: A não soma do tempo de serviço. Venho solicitar a recontagem do tempo de serviço 
presente na prova de títulos, cuja soma não está presente! Segue em anexo tempo de serviço para 
avaliação da banca. A revisão e recontagem refere-se ao tempo se serviço presente nos anexos.  
INDEFERIDO: ao candidato não assiste razão, quanto ao tempo de serviço o EDITAL é claro ao 
estabelecer que: “9.6.2. Será computado 0,02 a cada ano de efetivo exercício na função pretendida. O 
tempo de serviço paralelo (quando trabalhado em dois lugares ao mesmo tempo), só será computado 
uma única vez.” O  candidato apresentou certidão de tempo de serviço onde constam 08 meses e 23 
dias de exercício, portanto, não há pontuação referente a tempo de serviço a ser atribuída ao candidato. 
Quanto ao anexo enviado, cumpre esclarecer que conforme Edital: “9.4.4. Passado o prazo para o envio 
e entrega dos títulos e certidão de tempo de serviço não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.” 
PONTUAÇÃO MANTIDA 
 
 
 
Candidato: 738274- Solmi De Oliveira Schmidt 
Cargo: Professor (habilitado) 
Alegação: Quando vi minha colocação me assustei, pois, não batia com o total de acertos do gabarito 
que tinha comigo. Tenho certeza que passei corretamente as respostas para o gabarito da classificação 
provisória  Meu pedido é para que deixe-me ver meu gabarito  para que eu possa conferir se realmente 
passei as respostas erradas como aparece na classificação provisória 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, em conferência a Banca constatou que a candidata 
obteve 06 acertos em Conhecimentos Básicos, cada questão pontua 0,25 totalizando 1,50 e 7 acertos 
em Conhecimentos Específicos, onde cada questão pontua 0,50 totalizando 3,50,  totalizando 13 
acertos nota Final da Prova Escrita 5,00, conforme divulgado na Classificação Preliminar.  
A candidata deixou de preencher as questões de 21 a 25.  O cartão- resposta da candidata segue 
divulgado na área do candidato para conferência.  
PONTUAÇÃO MANTIDA 
 
 
Candidato: 730655- Fernanda Ferreira  
Cargo: Professor (habilitado) 
Alegação: Conferindo o meu gabarito acertei 8 questões nas específicas, mas na classificação está 
com 7 acertos, quero rever o meu gabarito. Correção do gabarito. Recontagem das questões das 
específicas.   
Alegação: à candidata não assiste razão, em conferência a Banca constatou que a candidata obteve 08 
acertos em Conhecimentos Básicos, cada questão pontua 0,25 totalizando 2,00 e 7 acertos em 
Conhecimentos Específicos, onde cada questão pontua 0,50 totalizando 3,50, totalizando 15 acertos 
nota Final da Prova Escrita 5,50, conforme divulgado na Classificação Preliminar.   O cartão- resposta 
da candidata segue divulgado na área do candidato para conferência.  
PONTUAÇÃO MANTIDA 
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Candidato: 740956- Viviane Wolf  
Cargo: Professor (habilitado) 
Alegação: O número de acertos de questões de conhecimentos básicos está errado. Eu acertei 5 
questões de conhecimentos básicos na classificação está 4 acertos. Aumentar a nota referente às 
questões de conhecimentos básicos. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, em conferência a Banca constatou que a candidata 
obteve 4 acertos em Conhecimentos Básicos, cada questão pontua 0,25 totalizando 1,00 e 9 acertos 
em Conhecimentos Específicos, onde cada questão pontua 0,50 totalizando 4,50, totalizando 13 acertos 
nota Final da Prova Escrita 5,50, conforme divulgado na Classificação Preliminar. A candidata anulou a 
questão 07 preenchendo mais de uma alternativa e deixou a questão 04 sem preencher.  O cartão- 
resposta da candidata segue divulgado na área do candidato para conferência.  
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 

Lontras, 15 de dezembro 2017.  

Marcionei Hillesheim 

Prefeito Municipal 

 


