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ATO 008/PS/02/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE WITMARSUM, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, torna público o 

Julgamento dos Recursos contra Classificação Preliminar conforme segue: 

 
 
Candidatas: 764000; 749678 
Cargo: Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais (habilitado) 
Alegação: Candidatas alegam em síntese Classificação de candidatos como habilitados que não 
comprovaram os documentos mínimos exigidos para deferimento da inscrição como habilitado. Falta de 
documentação. Candidatas se inscreveram como habilitadas e elas não possuem o diploma ou atestado 
de conclusão. 
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 no 
momento da inscrição e realização das provas não é exigido qualquer comprovante de Escolaridade 
dos candidatos, os candidatos declaram possuir a escolaridade exigida para o cargo, e isso será 
comprovado pelo Município no momento da Contratação, caso as candidatas citadas pelas recursantes 
não comprovarem a formação exigida em Edital para o cargo para o qual se inscreveram o município 
tomará as devidas providências. Essa é uma questão direta relativa à contratação e é nessa fase que 
deverá ser resolvida. A única documentação analisada por esta Banca é a referente à prova de títulos 
no caso conforme Edital: “9.1. Haverá prova de títulos para os cargos de professores (os cargos de professor 

não habilitado e professor habilitado magistério também devem entregar cursos de aperfeiçoamento) e serão 
avaliados apenas os títulos dos candidatos aprovados na prova escrita objetiva, ou seja, àqueles que tirarem nota 
diferente de zero.” Em nenhum momento exige-se em Edital que se comprove a escolaridade exigida 
para o cargo, o que como já citado, é feito no momento da contratação. 
Classificação Mantida. 
 
 
 
Candidatas: 747273 
Cargo: Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais (não-habilitado) 
Alegação: Candidata alega em síntese que o tempo de serviço na área pretendida não foi 
contabilizado. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, pois seus títulos foram devidamente contabilizados, 
quanto ao tempo de serviço no magistério, a candidata apresentou certidão comprovando 08 meses e 
19 dias, sendo que o Edital é claro ao prever que serão computados o período a partir de 01 ano de 
serviço efetivamente prestado no magistério, a candidata apresentou ainda cópias de sua carteira de 
trabalho ocorre que  esse período foi prestado no cargo  de Auxiliar de Classe e não como professor. 
Classificação Mantida. 
 
 
 
 

Witmarsum (SC), 15 de janeiro de 2018. 

 

CESAR PANINI 
Prefeito Municipal 


