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ATO 010/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL Nº 002/2017 DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

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

juntamente com a Comissão Municipal de Processo Seletivo e o Instituto O Barriga Verde, torna 

público o Julgamento dos Recursos contra Classificação Preliminar, conforme segue: 

 

Candidato: 754632  Simone Aparecida De Souza  
Cargo: Auxiliar Administrativo    
Alegação: Concurso público em rio dos cedros tive uma 19 acertos, mas na preliminar 09 acertos. Fiz 
o concurso em rio dos cedros para auxiliar administrativo na minha correção tive mais ou menos 19 
acertos e na preliminar está que foram 9 acertos. Realmente não entendi teve pessoas com 11 acertos 
e foi classificado. Então gostaria de uma nova correção porque sei que acertei bem mais que nove. 
INDEFERIDO: Quanto à pontuação da prova escrita em revisão, a Banca constatou que a candidata 
estava ausente na prova escrita do Cargo de Auxiliar Administrativo do Processo Seletivo Edital 
02/2017, e por este motivo aparece na Classificação Preliminar com as notas zeradas e como 
ausente, sendo que seu recurso referente à prova realizada no Concurso  para o Cargo de Auxiliar 
Administrativo já foi julgado e consta divulgado no Ato 010 - que Divulga o Julgamento dos Recursos 
contra a Classificação Preliminar do Edital de Concurso Público 001/2017. 
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

 
742269 Roseni Putka Dallabrida  
Professor I - Educação Infantil (habilitado)   
Alegação: Olhei a Classificação preliminar de professor de educação infantil habilitada, estou em 22 
na classificação, mas a pessoa que está antes de mim, tirou uma nota menor que a minha, então ela 
deveria estar depois de mim, sou a Roseni Putka Dallabrida, a minha nota final foi 7,00 e a moça  que 
está na minha frente tirou 6,70 o nome dela é Jaqueline da Silva Rodrigues. Verificar classificação.  
INDEFERIDO: À candidata não assiste razão em que pese a candidata Jaqueline da Silva Rodrigues 
ter obtido nota na prova escrita objetiva menor que a candidata recursante, observa-se que a 
candidata Jaqueline teve 0,50 pontos da Prova de Títulos  acrescentados à sua nota final, pontuando 
7,20 e  passando assim à frente na Classificação. 
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
 
 

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

 

Marildo Domingos Felippi 
Prefeito de Rio dos Cedros 

 

 
 


