
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS 

EDITAL PROCESSO SELETIVO 09/2017 

Processo Seletivo 09/2017 - Lontras                       Página  1 de 2 

 

 

ATO 011/PS/009/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR  

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 009/2017  

 

 

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: 753915- Eneas Zanetti Ferreira  
Cargo: Professor Jogos e Recreação (habilitado) 
Alegação: Ao verificar a classificação preliminar observei que minha pontuação da prova de títulos não 
haviam sido computadas. Tendo observado e cumprido todas as normas do referido edital, tais como 
inscrição, pagamento, a realização da prova e envio dos títulos através dos correios conforme o prazo e 
a maneira solicitada. Sendo que tenho posse do comprovante de envio e o aviso de recebimento da 
postagem pela IOBV que estão sendo enviados em anexo. Solicito deferimento da recontagem da 
pontuação da prova de títulos para que seja somada a nota da prova. Peço o deferimento da 
recontagem da nota da prova de títulos.  
INDEFERIDO: Os Títulos do candidato foram recebidos por esta Banca, no entanto, não foi atribuída 
nota de Títulos ao Candidato, 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: 726591- Viviane Steinheiser Burger  
Cargo: Professor Literatura (habilitado)  
Alegação: Tenho Literatura, sou formada em Literatura, como alguém de pedagogia pode passar na 
minha frente? Acredito que a classificação deve estar errada, pois a vaga é para professor de literatura 
e eu sou formada em literatura. Como a vaga é para professor de literatura, acredito que alguém 
habilitado na área deve estar à frente de quem tem pedagogia, sou formada em letras, literatura e isto 
consta em meu diploma, acredito que devo estar à frente na classificação.     
INDEFERIDO: À candidata não assiste razão, as exigências do Cargo previstas em Edital são as 
seguintes: Professor Literatura (habilitado): Curso Superior de Licenciatura Plena em Letras, 
Pedagogia ou Normal Superior. Os critérios de classificação e desempate são os seguintes:  
11.1 A nota final dos candidatos (NF) será calculada com o emprego das fórmulas abaixo:  
a) Nota Final com prova escrita e prova de títulos e tempo de serviço: NF = NPE + NPTTS, sendo NF= 
Nota Final, NPE= Nota da Prova Escrita e NPTTS= Nota da Prova de Títulos e Tempo de Serviço.  
 
11.2. Após todas as fases, será considerado aprovado neste certame o candidato que obtiver nota 
final igual ou superior a 3,00 (três) pontos.  
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11.3. A classificação será determinada pela nota final que será expressa em duas casas decimais 
sem arredondamento.  
11.4. Ocorrendo empate na nota final, aplicar-se-á, para o desempate, o disposto no parágrafo único 
do artigo 27 da Lei Federal 11.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso 
nos termos do artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).  
11.5. Para o efeito do item 11.4 será considerada a idade do candidato na data do último dia de 
inscrições para o presente Processo Seletivo.  
11.6. Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de notas, 
o desempate será feito através dos seguintes critérios:  
a) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos;  
b) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos básicos;  
c) Maior Idade.  
d) sorteio público 
Portanto, como se depreende dos itens supracitados do Edital de Processo Seletivo em nenhum 
momento se prevê como critério de Desempate a formação em Literatura. A Classificação da Candidata 
está de acordo com as regras Editalícias, de acordo com a sua nota da prova escrita e de Títulos.  
PONTUAÇÃO MANTIDA 
 
 
 
Candidato: 724471- Joaquim Eduardo Lopes  
Professor Teatro SME e Departamento de Cultura (não-habilitado)  
Alegação: recurso contra o candidato 751116 onde o mesmo não tem formação ou cursando 
universidade. Motivo sobre pelo qual do recurso é que no edital pede certidão de frequência do curso de 
Licenciatura ou certificado de curso e não vejo que as candidatas não tem formação na área de 
formação em teatro, onde pede para levar os títulos da formação da área das artes cênicas ou artes 
visuais que engloba as áreas artísticas. Objetivo desse recurso é que no edital no ANEXO I DOS 
CARGOS, VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA especificações dos cargos diz que: 
HABILITADO: Curso Superior de Licenciatura Plena na área específica (teatro.NÃO HABILITADO: 
Ensino Médio Completo com Magistério e/ou Cursando a partir do 2ª semestre/fase do Curso 
Licenciatura Plena ou cursos na área com no mínimo de 30 horas, e não vejo que o candidato  751116 
não apresentaram os títulos ou as certidões de curso e o ensino médio completo , e elas não são aptas 
para dar aulas pois não tem um curso ou cursando licenciatura onde \\\"o artigo 62 da Lei 9394/96, a 
seguir transcrito: A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 
curso de licenciatura\\\"...  
INDEFERIDO: As exigências pré-requisitos do Cargo serão exigidos no momento da contratação, e é 
também no momento da contratação que os candidatos terão de comprovar a sua qualificação 
formação, para o Setor de recursos humanos do Município.  Na fase da prova de títulos, apenas se 
verifica se o candidato apresentou seus títulos devidamente autenticados (o que sugere que sejam 
verdadeiros/ autênticos, pois foram conferidos com o original em cartório), e de acordo com as 
exigências do Edital, caso os títulos sejam apresentados de conformidade com o que prevê o Edital, 
estes são avaliados e pontuados. E ainda para os cargos não-habilitados o Edital prevê que serão 
pontuados apenas Certificados de Formação de nível Médio – Magistério e cursos de aperfeiçoamento 
na área. O candidato inscrição 751116- não apresentou títulos e foi classificado de acordo com a nota 
da Prova Escrita. Não cabe á Banca definir se o candidato possui ou não os requisitos para assumir o 
cargo,  como já mencionado anteriormente essa questão é verificada no momento da Contratação.  
PONTUAÇÃO MANTIDA 
 
  

Lontras, 15 de dezembro de 2017. 

 

Marcionei Hillesheim 
Prefeito Municipal 

 


