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ATO 010/2017  

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR  

DO EDITAL Nº 001/2017 DE CONCURSO PÚBLICO 

 

O Senhor Marildo Domingos Felippi, Prefeito de Rio Dos Cedros, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e o Instituto O Barriga Verde, torna 

público o Julgamento dos Recursos contra Classificação Preliminar conforme segue: 

 

 

Candidato: 744564 Mariah Couto Teixeira  
Cargo: Agente Administrativo  
Alegação: Prova de títulos foi somada de forma incorreta. 
DEFERIDO: à candidata assiste razão, está inscrita em cargo de nível médio, apresentou Graduação 
e Pós Graduação tendo sido pontuada somente sua pós-graduação, retifique-se a nota de títulos da 
candidata, somando o valor de 0,75 referente à sua graduação. Somando 1,75 na prova de Títulos.  
PONTUAÇÃO ALTERADA  

 
Candidato: 764009 Vanilce Motta  
Cargo: Agente Administrativo  
Alegação: Prova de títulos em desacordo com o item 4.6 do edital. 
INDEFERIDO: Candidata alega que a avaliação de seus títulos está em desacordo com item do Edital 
que trata de assunto diverso, e ainda a respeito da Avaliação de seu título de Mestrado, o edital prevê 
o seguinte:  
12.2.1. Para os cargos de Ensino Médio:  
Título/documento: Certificado ou diploma de curso de pós-graduação em qualquer área. 
Pontuação 1,00  
Tendo sido atribuída a nota de 1,0 ponto para a candidata, a avaliação de seus títulos ocorreu de 
acordo com o previsto em Edital.  
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
 
Candidato: 725440 Cintiane Aparecida Castelli  
Cargo: Assistente de Educação Infantil  
Alegação: Solicito a verificação de meu certificado de conclusão de Ensino Médio no concurso para 
Assistente de Educação Infantil. 
INDEFERIDO: Candidata apresentou certificado de Conclusão de Ensino Médio, ocorre que o Edital 
prevê que serão avaliados os títulos da seguinte forma:  
12.2.1. Para os cargos de Ensino Médio:  
Título/documento: Certificado de curso de Ensino Médio em nível técnico, quando não constituir 
requisito para o cargo.  Pontuação 0,50  
Sendo que a candidata apresentou certificado de Ensino Médio apenas, ou seja, não é de Ensino 
Médio em  nível técnico e ainda constitui requisito para o cargo, portanto, não recebeu pontuação 
de acordo com o previsto em Edital.  
 PONTUAÇÃO MANTIDA 
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Candidato: 742665 Dayara Regina Dalcanale Ferreira Soares  
Cargo: Assistente de Educação Infantil  
Alegação: Solicito a verificação de meu certificado de conclusão de Ensino Médio no concurso para 
assistente de Educação Infantil. 
INDEFERIDO: Candidata apresentou certificado de Conclusão de Ensino Médio, ocorre que o Edital 
prevê que serão avaliados os títulos da seguinte forma:  
12.2.1. Para os cargos de Ensino Médio:  
Título/documento: Certificado de curso de Ensino Médio em nível técnico, quando não constituir 
requisito para o cargo.  Pontuação 0,50  
Sendo que a candidata apresentou certificado de Ensino Médio apenas, ou seja, não é de Ensino 
Médio em  nível técnico e ainda constitui requisito para o cargo, portanto, não recebeu pontuação 
de acordo com o previsto em Edital.  
 PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
 
Candidato: 729356 Georgia Cristine Purin 
Cargo: Assistente de Educação Infantil  
Alegação: Solicito a verificação de meu certificado de conclusão de Ensino Médio no concurso para 
assistente de Educação Infantil. 
INDEFERIDO: Candidata apresentou certificado de Conclusão de Ensino Médio, ocorre que o Edital 
prevê que serão avaliados os títulos da seguinte forma:  
12.2.1. Para os cargos de Ensino Médio:  
Título/documento: Certificado de curso de Ensino Médio em nível técnico, quando não constituir 
requisito para o cargo.  Pontuação 0,50  
Sendo que a candidata apresentou certificado de Ensino Médio apenas, ou seja, não é de Ensino 
Médio em nível técnico e ainda constitui requisito para o cargo, portanto, não recebeu pontuação de 
acordo com o previsto em Edital.  
 PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
 
 
Candidato: 732313 Regiane Preis  
Cargo: Auxiliar Administrativo  
Alegação: Revisão dos títulos encaminhados para análise.  
INDEFERIDO: Conforme Edital: “4.9. Só serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados na prova 
escrita, ou seja, cuja nota for igual ou superior a 5,00 (cinco).”  
A candidata pontuou 4,88 na prova escrita objetiva e em razão de sua pontuação não teve seus títulos 
avaliados, de acordo com o previsto em Edital.  
PONTUAÇÃO MANTIDA 
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Candidato: 740777 Viviana Maria Draeger  
Cargo: Enfermeiro  
Alegação: Não foi considerada pontuação da prova de títulos.  
INDEFERIDO: Em conferência a documentação recebida da prova de títulos do Concurso Público do 
município de Rio dos Cedros, não foi localizado o documento (título de pós- graduação) da candidata. 
Neste recurso também não foi anexado nenhum protocolo de entrega de títulos (comprovante de 
SEDEX e/ou AR). A pontuação da candidata fica mantida, pendente de comprovação de Entrega/ 
Protocolo dos seus Títulos.  
PONTUAÇÃO MANTIDA.  

 
 
Candidato: 755033 Simone Aparecida De Souza  
Cargo: Auxiliar Administrativo  
Alegação: Sobre o resultado final acertei 21 questão no resultado final tá 9 questão ou seja 
reprovada. Acertei mas de 19 questões na preliminar está que foram 9 questões.   
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, em conferência a Banca constatou que a candidata 
obteve 09 acertos em Conhecimentos Básicos, cada questão pontua 0,20 totalizando 1,80 e 06 
acertos em Conhecimentos Específicos, onde cada questão pontua 0,28 totalizando 1,68, totalizando 
15 acertos nota Final da Prova Escrita 3,48, conforme divulgado na Classificação Preliminar.  O 
cartão- resposta da candidata segue divulgado na área do candidato para conferência.  
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rio dos Cedros (SC), 18  de Dezembro de 2017.  

Marildo Domingos Felippi 
Prefeito de Rio dos Cedros 

 

 
 
 


