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ATO 010/PS/02/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE CASTELO E O SECRETARIO 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: 776065 - Sirlei Prestes De Souza Wengue  
Cargo: Professor de Artes (não-habilitado)  
Alegação: não recebi nenhuma pontuação na prova de títulos, enviei cursos e tempo de serviço e não 
recebi nenhuma pontuação na prova de títulos gostaria de pedir a recontagem da pontuação quero 
pedir por gentileza para vocês reverem a minha pontuação da prova de títulos. 
DEFERIDO: à candidata assiste razão, a nota referente à sua prova de títulos restou não digitada na 
Classificação Preliminar, proceda-se à correção somando-se a nota de 1,53 (pontos) referente aos 
títulos à nota da Prova Escrita da candidata, que passará de segundo para primeiro lugar na 
Classificação Final de seu cargo. Totalizando 7,28 de nota final. 
Classificação Alterada.  
 
 
Candidato: 768149- Diaçanã Alves Rodrigues  
Cargo: Professor de Educação Infantil (habilitado)  
Alegação:  revisão da prova de titulo peço a revisão da contagem de pontos da minha prova de titulo, 
pois nos meus cálculos não esta certo. 
MANDEI:  -388 HORAS DE CURSOS  
                  -7 ANOS E 3 MESES DE TEMPO DE SERVIÇO 
                  -PÓS GRADUAÇÃO 
SEGUE O CALCULO SEGUNDO O EDITAL: 
CURSOS: 388h  x 0,01(0,010 para cada 4h)= 0,97 
TEMPO DE SERVIÇO: 7 ANOS E 3 MESES x 0,025 (0,025 A CADA TRIMESTRE)=0,725 
PÓS GRADUAÇÃO= 1,00 
  0,97_______________CURSOS 
  0,725______________TEMPO DE SERVIÇO 
+1,OO  ______________PÓS GRADUAÇÃO 
----------------- 
2,695 
(NA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR ESTOU COM UM TOTAL DE PT 2,50,PEÇO A VERIFICAÇÃO E 
POSSÍVEL CORREÇÃO) 
INDEFERIDO: A Nota do candidato permanece como está, a declaração de tempo de serviço enviada 
pelo candidato apresenta tempo de serviço em outras funções que não o magistério e ainda consta uma 
sem data de término, apenas data de início, impedindo assim a contabilização desses períodos, senão 
vejamos: o período que iniciou em 01/01/2015 não constou a data final e ainda os períodos de 
18/04/2013 a 20/12/2013 foi prestado na função de Coordenador Escolar de Apoio Adm. e Educaional, 
o período de 01/02/2015 a 02/03/2015 foi prestado na função de Coordenador Geral da Educação e 
Cultura. Sendo então computadas as 388horas de curso totalizando 0,97; 1,0 referente à pós-
graduação e 05 anos de tempo de serviço totalizando 0,50. Somando 2,50 (por arredondamento do 
sistema) na nota de títulos, conforme divulgado na Classificação Preliminar.  
Classificação Mantida. 
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Candidato: 775106- Magda Sabrina Paulista Ribovski  
Cargo: Professor de Educação Infantil (habilitado)  
Alegação: Não contagem dos títulos enviados. Solicito a contagem da pontuação dos títulos, já que os 
mesmos foram enviados em data hábil. Porém os mesmos não foram validados, ficando com 0,0 na 
pontuação. Sendo que: Sou habilitada em Pedagogia. Tendo 4 anos, 4 meses de tempo de serviço na 
Prefeitura Municipal de Monte Castelo  e  mais 6 meses na Prefeitura Municipal de Major Vieira. Como 
esta anexada na documentação enviada. Recontagem de pontos referente aos títulos enviados. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, apesar de ter enviado seus títulos, deixou de enviar o 
Requerimento obrigatório, senão vejamos o que prevê o Edital a esse respeito: “12.2. Para participar da 
prova de títulos o candidato deverá obrigatoriamente (sob pena de não serem pontuados os títulos) 
preencher o formulário para apresentação dos mesmos e/ou de tempo de serviço (anexos VII, VIII), anexar 
as cópias dos documentos informados autenticados em cartório ou conferidos com carimbo e assinatura do 
responsável na Secretaria de Educação do Município ou em escolas do município, devendo ser enviados via 
Sedex em envelope lacrado e identificado até o último dia de inscrição, conforme cronograma, [...]”, tendo em 
vista o descumprimento do citado item do Edital, os títulos da candidata deixaram de ser pontuados.  
Classificação Mantida. 
 
 
Candidato: 774879- Mariani Da Cunha Ramos Koaski  
Cargo: Professor de Educação Infantil (habilitado)  
Alegação: Peço encarecidamente que analisem novamente minha pontuação na prova de títulos. Nas 
minhas contas estão faltando 0.26 do total de pontos na prova de títulos que não foram contabilizados e 
não foi contabilizada a certidão da pós que é mais 1ponto, no total estão faltando 1.26 Recontagem dos 
pontos de aperfeiçoamento, de tempo de serviço e certidão de conclusão da pós-graduação. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, pois não enviou certificado de conclusão de pós-
graduação, comprovando apenas 210horas de curso o que equivale a 0,53 (pontos) e em relação ao 
Tempo de Serviço o período compreendido entre 15/03/2010 e 17/12/2010 não foi contabilizado pois foi 
prestado como Monitor – PETI e não como Professor, sendo então contabilizados 05 anos, 05 meses e 
28 dias  de Tempo de Serviço equivalente a 0,55 (pontos) totalizando a pontuação de 1,08 na prova 
de títulos conforme divulgado na classificação preliminar.  
Classificação Mantida. 
 
 
Candidato: 768468- Michelli Simoes D Oliveira  
Cargo: Professor de Educação Infantil (habilitado)  
Alegação: Candidata alega que seu certificado de pós-graduação não foi devidamente contabilizado. 
Pede a revisão da pontuação na prova de títulos. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, pois não comprovou a conclusão do curso de pós-
graduação, sendo que enviou apenas uma declaração da Universidade de que está cursando a pós-
graduação, com previsão de término para o segundo semestre de 2017. E conforme Edital: 
“12.6. Das demais disposições sobre a entrega dos certificados de cursos  
12.6.1. Só serão aceitos como comprovação de títulos as certidões, atestados, declarações, em papel timbrado da 
instituição, devidamente assinado, e que conste claramente que o curso foi concluído e a justificativa para a 
não emissão do certificado.” Diante do descumprimento de previsão Editalícia a pontuação fica mantida. 
Classificação Mantida. 
 
 
Candidato: 768469- Michelli Simoes D Oliveira  
Cargo: Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais de 1º a 5º ano (habilitado)  
Alegação: minha nota da  prova de títulos da pós não contou em minha classificação...aguardo 
resposta  recontagem da pontuação. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, pois teve sua inscrição indeferida para este cargo e 
sequer realizou a prova escrita no referido cargo. 
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Candidato: 779686- Laureci Ferreira  
Cargo: Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais de 1º a 5º ano (habilitado)  
Alegação: Meu tempo de serviço e cursos não foi somado a minha nota final. Enviei os documentos 
dentro do prazo estabelecido conforme edital gostaria que fosse revisto. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, apesar de ter enviado seus títulos, deixou de enviar o 
Requerimento obrigatório, senão vejamos o que prevê o Edital a esse respeito: “12.2. Para participar da 
prova de títulos o candidato deverá obrigatoriamente (sob pena de não ser pontuados os títulos) preencher o 
formulário para apresentação dos mesmos e/ou de tempo de serviço (anexos VII, VIII), anexar as cópias dos 
documentos informados autenticados em cartório ou conferidos com carimbo e assinatura do responsável na 
Secretaria de Educação do Município ou em escolas do município, devendo ser enviados via Sedex em envelope 
lacrado e identificado até o último dia de inscrição, conforme cronograma,[...]”, tendo em vista o 
descumprimento do citado item do Edital, os títulos da candidata deixaram de ser pontuados.  
Classificação Mantida. 
 
Candidato: 777599- Valmira Vengue Ribeiro  
Cargo: Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais de 1º a 5º ano (habilitado)  
Alegação: Contagem de Titulos. Solicito a contagem de títulos que foram enviados em tempo hábil. 
Porem não foram contados, ficando com a nota 0,0 na pontuação. Sendo que: Sou Habilitada em 
pedagogia e Pós Graduada. Tenho também 5 anos, 3 meses e 15 dias de tempo de serviço no 
magistério publico estadual de Santa Catarina e mais 11 anos ,1 mês e 23 dias na Prefeitura Municipal 
de Monte Castelo como esta anexado na documentação enviada. Recontagem da Pontuação. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, apesar de ter enviado seus títulos, deixou de enviar o 
Requerimento obrigatório, senão vejamos o que prevê o Edital a esse respeito: “12.2. Para participar da 
prova de títulos o candidato deverá obrigatoriamente (sob pena de não ser pontuados os títulos) preencher o 
formulário para apresentação dos mesmos e/ou de tempo de serviço (anexos VII, VIII), anexar as cópias dos 
documentos informados autenticados em cartório ou conferidos com carimbo e assinatura do responsável na 
Secretaria de Educação do Município ou em escolas do município, devendo ser enviados via Sedex em envelope 
lacrado e identificado até o último dia de inscrição, conforme cronograma,[...]”, tendo em vista o 
descumprimento do citado item do Edital, os títulos da candidata deixaram de ser pontuados.  
Classificação Mantida. 
 
 

 
 

MONTE CASTELO (SC), 15 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osner Correa Neto 
Secretário de Educação 

 
Jean Carlo Medeiros de Souza 

Prefeito Municipal
 


