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ATO 009/PS/005/2017 
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 005/2017  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, 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 a Classificação Preliminar conforme segue: 

 
RECURSOS DE TÍTULOS: 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

789398 Adriana Maganin Ribeiro Professor de Educação Física (habilitado) 

Alegação: Solicita Recontagem do Tempo de Serviço, alega estar incorreta, que deveria ser 4 anos e 4 meses. 

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos e de tempo de serviço, 
realmente não foi computado os anos trabalhados no município de Urussanga. Desta forma a candidata terá mais 0,10 
centésimos no quesito de tempo de serviço, totalizando 0,40, e somando a especialização e o curso de 
aperfeiçoamento totaliza a pontuação máxima de 2,90. 
Somando a nota da prova escrita de 6,85, totaliza a nota final de 9,75. 
DEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO ALTERADA 
 

795374 Renato Casagrande Portal Professor de Educação Física (habilitado) 

Alegação: Não consta a pontuação do títulos do candidato, alega ter enviado o certificado de pós graduação dentro do 
prazo estabelecido.  

Decisão: Ao candidato assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
computado o certificado de pós graduação. Desta forma o candidato terá 1,50 pontos na prova de títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 7,10, totaliza a nota final de 8,60. 
DEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO ALTERADA 
 

784372 Vanessa Zanini Formanski Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Reavaliação da prova de títulos, pois enviou o diploma de pós graduação, 100 horas de curso e tempo de 
serviço de 10 anos, então o total deveria ser de 3,50 e não de 2,50 como saiu na classificação. 

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
computado o certificado de curso de aperfeiçoamento realizado no município de Içara, onde consta a carga horária de 
100 horas, no verso do certificado. Desta forma a candidata terá mais 1,00 ponto no quesito curso de 
aperfeiçoamento, e somando a especialização e o tempo de serviço, totaliza a pontuação máxima de 3,50. 
Somando a nota da prova escrita de 6,55, totaliza a nota final de 10,05. 
DEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO ALTERADA 
 

786313 Luci De Costa Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Enviou os títulos e não foi pontuado, solicita revisão. 

Decisão: Em conferência a documentação enviada pela candidata, a banca constatou a ausência dos formulários 
obrigatórios para os títulos, os anexos V e VI do edital. 
O edital regra que os formulários são obrigatórios para a participação: 

9.4.1. Para participar da prova de títulos o candidato deverá preencher o formulário 
(obrigatório) para apresentação de títulos e/ou de tempo de serviço (anexos V, VI). 

 
E para ter seus títulos pontuados era obrigatório o envio junto aos títulos: 

9.4.3. Para enviar os títulos a serem pontuados o candidato deverá: 
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a) Preencher e assinar o formulário de apresentação de títulos (obrigatório), (anexo V) enviar 
todos os certificados e comprovantes a serem pontuados, autenticados em cartório. 
b) Preencher o anexo VI (obrigatório), referente ao tempo de serviço, quando for o caso, 
devidamente preenchido e acompanhado da declaração de tempo de serviço.  

 
Diante do exposto já regrado em edital e reafirmado neste recurso: 
RECURSO INDEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 

787019 Patricia De Jesus Crecencio Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Candidata menciona que encaminhou os títulos no dia 03/01, pois os correios e cartórios entraram em 
recesso no dia 28/12/17, alega injustiça e solicita revisão.  

Decisão: Em conferência a documentação da candidata, observou-se que foi encaminhada via correio fora do prazo 
estipulado em edital, o carimbo do correio descreve como data de envio o dia 03/01/2018. 
Sendo que a data limite para envio dos títulos para este edital era dia 02/01/2018. 
 
O edital regra claramente sobre o prazo de envio dos documentos: 

9.4.4. Passado o prazo para o envio do envelope com os títulos não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 

Sobre a alegação de recesso de final de ano, a candidata teria que ter se antecipado, embora que, recebemos 
vários envelopes com protocolos do dia 02/01/2018, que era o prazo máximo. 

RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 
 

790100 Luciana Copetti Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Solicita revisão de tempo de serviço, o qual deveria ser de 8 anos, que deveria pontuar 3,30 e não 3,20 como 
consta na classificação. Além do tempo de serviço em Urussanga e Cocal do Sul, enviou de escola particular que 
decretou falência, por isso não pegou a declaração, então encaminhou contratação da carteira profissional. A 
pontuação final deveria ser 9,05. 

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos e de tempo de serviço, 
realmente não foi computado o ano trabalhado no Centro Educacional em Urussanga. Desta forma a candidata terá 
mais 0,10 centésimos no quesito de tempo de serviço, totalizando 0,80, e somando a especialização e o curso de 
aperfeiçoamento totaliza a pontuação máxima de 3,30. 
Somando a nota da prova escrita de 5,75, totaliza a nota final de 9,05. 
DEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO ALTERADA 
 

790727 Miria De Oliveira Claudino Coelho Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Solicita revisão da pontuação de títulos, pois o certificado de Magistério não foi pontuado, os cursos foram 
pontuados e faltou o magistério, todos estavam autenticados. Pelo edital quem tem Magistério entra como habilitado 
por isso deveria ter pontuado. 

Decisão: Não assiste razão a candidata, o certificado do magistério não pontua na prova de títulos deste edital. 
Apenas será pontuado Pós Graduação, Cursos de Aperfeiçoamento e Tempo de Serviço, a candidata apenas 
encaminhou o certificado do magistério e 3 certificados de curso de aperfeiçoamento, totalizando 90 horas e somando 
0,90 pontos. 
RECURSO INDEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
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790755 Maria Cristina Bosa Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Alega que seus certificados foram enviados de acordo com o edital e só foi contado o tempo de serviço, a 
candidata também teria pós graduação e curso de qualificação. 

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
considerada a certidão de conclusão da pós graduação, e o certificado de 240 horas de curso de aperfeiçoamento. 
Desta forma a candidata terá mais 1,50 pontos de especialização e mais 1,00 ponto no quesito curso de 
aperfeiçoamento, e somando estes com o tempo de serviço, totaliza a pontuação máxima de 2,80. 
Somando a nota da prova escrita de 6,85, totaliza a nota final de 9,65. 
DEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO ALTERADA 
 

792440 Salute Zanelato Paulino Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Revisão do tempo de serviço, teria que ter o total de 5 anos e dois dias e na contagem foi colocado somente 
4 anos. 

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos e de tempo de serviço,  
A declaração de Urussanga constava 4 anos, 11 meses e 32 dias, sendo assim, a banca não se ateve ao cálculo total, 
que devia ser de 5 anos e 3 dias. Desta forma a candidata terá mais 0,10 centésimos no quesito de tempo de serviço, 
totalizando 0,50, e somando a especialização e o curso de aperfeiçoamento totaliza a pontuação máxima de 3,00. 
Somando a nota da prova escrita de 7,65, totaliza a nota final de 10,65. 
DEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO ALTERADA 
 

792639 Lucirene Frassetto Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Não foi pontuado o diploma da faculdade e as horas de curso, estava tudo autenticado. 

Decisão: Não assiste razão a candidata, o certificado da graduação/faculdade não pontua na prova de títulos deste 
edital. Apenas será pontuado Pós Graduação, Cursos de Aperfeiçoamento e Tempo de Serviço, a candidata 
encaminhou um certificado de curso de aperfeiçoamento de 04 horas. 
Porém, em conferência a documentação enviada pela candidata, a banca constatou a ausência do formulário 
obrigatório para o título apresentado, o anexos V do edital. 
O edital regra que formulários são obrigatórios para a participação: 

9.4.1. Para participar da prova de títulos o candidato deverá preencher o formulário 
(obrigatório) para apresentação de títulos e/ou de tempo de serviço (anexos V, VI). 

 
E para ter seus títulos pontuados era obrigatório o envio junto aos títulos: 

9.4.3. Para enviar os títulos a serem pontuados o candidato deverá: 

c) Preencher e assinar o formulário de apresentação de títulos (obrigatório), (anexo V) enviar 
todos os certificados e comprovantes a serem pontuados, autenticados em cartório. 
d) Preencher o anexo VI (obrigatório), referente ao tempo de serviço, quando for o caso, 
devidamente preenchido e acompanhado da declaração de tempo de serviço.  

 
Diante do exposto já regrado em edital e reafirmado neste recurso: 
RECURSO INDEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 

792788 Carla Madeira Ribeiro Masiero Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Prova de títulos zerada, sendo que encaminhou a documentação, apenas esqueceu de enviar os anexos, 
ligou para o IOBV e mencionaram que não precisava. 

Decisão: Em conferência a documentação enviada pela candidata, a banca constatou a ausência dos formulários 
obrigatórios para os títulos, os anexos V e VI do edital. 
O edital regra que os formulários são obrigatórios para a participação: 
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9.4.1. Para participar da prova de títulos o candidato deverá preencher o formulário 
(obrigatório) para apresentação de títulos e/ou de tempo de serviço (anexos V, VI). 

 
E para ter seus títulos pontuados era obrigatório o envio junto aos títulos: 

9.4.3. Para enviar os títulos a serem pontuados o candidato deverá: 

e) Preencher e assinar o formulário de apresentação de títulos (obrigatório), (anexo V) enviar 
todos os certificados e comprovantes a serem pontuados, autenticados em cartório. 
f) Preencher o anexo VI (obrigatório), referente ao tempo de serviço, quando for o caso, 
devidamente preenchido e acompanhado da declaração de tempo de serviço.  

 
Antes de fazer a inscrição o candidato deve ler o edital e conferir todos os itens nele regrados, e ao fazer a inscrição o 
candidato aceita as condições previstas, cabe ao candidato encaminhar a documentação correta para que sua 
pontuação seja válida. 
Diante do exposto já regrado em edital e reafirmado neste recurso: 
RECURSO INDEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 

798128 Eliege Boger Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Enviou via sedex, diploma de graduação, curso de aperfeiçoamento e tempo de serviço, solicita recontagem 
de títulos. 

Decisão: Não assiste razão, a candidata enviou os seguintes documentos: 
Certificado de graduação, certificado de 100 horas de curso de aperfeiçoamento, e atestado de tempo de serviço de 2 
anos, 6 meses e 22 dias. Porém o certificado da graduação/faculdade não pontua na prova de títulos deste edital. 
Apenas será pontuado Pós Graduação, Cursos de Aperfeiçoamento e Tempo de Serviço. Então a candidata apenas 
pontua 1,00 ponto do curso de aperfeiçoamento e 0,20 pontos de tempo de serviço, totalizando 1,20 pontos. 
RECURSO INDEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 

803674 Monique Geremias Da Silva Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Pontuação de Títulos errada, solicita recontagem. 

Decisão: Não assiste razão, a candidata enviou os seguintes documentos: 
Certificado de graduação, certificado de 240 horas de curso de aperfeiçoamento, e atestados de tempo de serviço de 2 
anos, 1 mês e 27 dias. Porém o certificado da graduação/faculdade não pontua na prova de títulos deste edital. Apenas 
será pontuado Pós Graduação, Cursos de Aperfeiçoamento e Tempo de Serviço. Então a candidata apenas pontua 1,00 
ponto do curso de aperfeiçoamento e 0,20 pontos de tempo de serviço, totalizando 1,20 pontos. 
RECURSO INDEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 

804101 Karla Virtuoso De Freitas Carminatti Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Não conseguiu encaminhar os títulos devido a antecipação e prolongamento do feriado dos correios e 
cartórios. Gostaria de nova oportunidade de encaminhar os títulos, e obter melhor classificação. 

Decisão: Recurso improcedente, a data limite para envio dos títulos para este edital era dia 02/01/2018. 
 
O edital regra claramente sobre o prazo de envio dos documentos: 

9.4.4. Passado o prazo para o envio do envelope com os títulos não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 

Sobre a alegação de recesso de final de ano, a candidata teria que ter se antecipado, embora que, recebemos 
vários envelopes com protocolos do dia 02/01/2018, que era o prazo máximo. 
RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 
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810852 Aline Cristhiane Teles Augusto Professor de História (habilitado) 

Alegação: Não foi considerado a prova de títulos da candidata, alega ter encaminhado diploma de mestrado, 
declarações de tempo de serviço e carteira de trabalho de tempo de serviço de iniciativa privada, juntamente com 
certidão de casamento atualizada com alteração de nome. 

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a toda documentação de títulos deste edital, foi constatado que a 
candidata realmente encaminhou seu envelope dentro do prazo estipulado em edital e contendo os seguintes 
documentos:  
Certificado de Mestre em História e Matrimônio obtendo 1,80 pontos, e atestados de tempo de serviço de São José e 
anotação em carteira profissional do Colégio Marista, obtendo 0,50 pontos neste quesito devido a 5 anos 3 meses e 3 
dias trabalhados. 
Totalizando a pontuação máxima de 2,30 pontos na Prova de Títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 8,55, totaliza a nota final de 10,85. 
DEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO ALTERADA 
 

787275 Rogerio Degasperi Professor de Informática (habilitado) 

Alegação: A prova de títulos diverge a pontuação computada, encaminhado diploma de especialização 1,50 pontos; 
cursos de aperfeiçoamento 100hrs 1,00 ponto; tempo de serviço como professor até 30/12/17. 

Decisão: Em conferência a documentação encaminhada do candidato, foi constatado que o mesmo encaminhou: 
Certificado de Pós graduação obtendo 1,50 pontos, declaração de matrícula em uma especialização, o que não pontua 
como cursos de aperfeiçoamento, restando zerado neste quesito e apresentou dois atestados de tempo de serviço, 
totalizando 6 anos, 5 meses e 28 dias. 
RECURSO INDEFERIDO PARA PONTUAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. 
 
RECURSO DEFERIDO PARA PONTUAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA 0,60 PONTOS,  
Totalizando 2,10 pontos totais na prova de títulos, somando a nota da prova escrita de 7,15, nota final de 9,25. 
CLASSIFICAÇÃO ALTERADA. 

 
RECURSOS CARTÃO RESPOSTA: 

792166 Henrique Roberto Boava Professor de Educação Física (habilitado) 

Alegação: Alega que os acertos das questões de conhecimentos específicos não estão corretos. Pois alega ter 9 acertos 
e na classificação aponta 8. Solicita conferência. 

Decisão: Ao candidato não assiste razão, em verificação às anotações em seu cartão resposta a Banca constatou que o 
candidato obteve 08 acertos em conhecimentos básicos, totalizando a nota de 2,40, e 08 acertos em Conhecimentos 
Específicos, tendo nota de 4,40, totalizando a nota de 6,80 na prova escrita, conforme consta da Classificação 
Preliminar.   
 
O cartão resposta do candidato segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

784782 Anice Burigo Custodio Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Alega que fez a prova para Educação Infantil e Ensino Fundamental, sendo que acertou 10 questões de 
conhecimentos básicos, na Educação Infantil está correto, porém no Ensino Fundamental aparece apenas 7 acertos. 
Como estas questões eram iguais para os dois cargos a pontuação deverá ser a mesma.  

Decisão: A candidata assiste razão, em verificação às anotações em seu cartão resposta a Banca constatou que a 
candidata obteve 10 acertos em conhecimentos básicos, totalizando a nota de 3,00. 
As questões de conhecimentos básicos eram consideradas para os dois cargos escolhidos da candidata, sendo 
Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Diante do exposto fica alterada apenas a pontuação do cargo 
de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (habilitado) para 10 acertos com nota 3,00 para conhecimentos básicos e 
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permanece 8 acertos com nota 4,40 de conhecimentos específicos, totalizando nota final da prova escrita de 7,40. 
O outro cargo permanece sem alteração. 
 
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
PONTUAÇÃO DO CARGO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALTERADA 

 

788809 Lucineia Silveira Borges Professor de Educação Infantil (habilitado) 

Alegação: Gostaria que fosse revisado o cartão resposta nas questões 24 e 25, pois não confere com seu gabarito. 

Decisão: A candidata não assiste razão, em verificação às anotações em seu cartão resposta a Banca constatou que o 
candidato obteve 10 acertos em conhecimentos básicos, totalizando a nota de 3,00, e 05 acertos em Conhecimentos 
Específicos, tendo nota de 2,75, totalizando a nota de 5,75 na prova escrita, conforme consta da Classificação 
Preliminar.  Observa-se que a candidata deixou de marcar as questões 24 e 25 do cartão resposta. 
 
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

785860 Caroline Eufrasio Buratti Professor de Matemática (habilitado) 

Alegação: Conferência de pontuação, as questões de conhecimentos básicos valem 0,33 e não 0,30 como foi 
computado, assim acertei 9 questões e nota igual a 2,97 e não 2,70 como consta na classificação, mudando a nota final 
para 8,57. 

Decisão:  Não assiste razão a candidata, o edital regra claramente as pontuações em cada disciplina: 
8.3.1. Cargos de Ensino Superior  

Tipo Prova Disciplinas 
Número de 
questões 

Valor da 
questão 

Total Nota 
Disciplina 

Conhecimentos Básicos 

Língua Portuguesa 5 

0,30 4,50 Gerais e atualidades 5 

Legislação  5 

Conhecimentos Específicos 
Conhecimentos técnicos 
profissionais 

10 0,55 5,50 

 Total 25  10,00 

 
Conhecimentos Básicos valem a pontuação de 0,30 cada questão. 
 
Em verificação às anotações em seu cartão resposta a Banca constatou que a candidata obteve 9 acertos em 
conhecimentos básicos, totalizando a nota de 2,70, e 08 acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 4,40, 
totalizando a nota de 7,10 na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
 
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
COCAL DO SUL, 25 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

ADEMIR MAGAGNIN 
Prefeito Municipal 


