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ATO Nº 015/2018 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA 

PROVA ESCRITA DO EDITAL Nº 002/2017 DE CONCURSO PÚBLICO 

 

O Senhor JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOME, Prefeito Municipal de Rio do Sul/SC, no uso 

de suas atribuições legais, juntamente com a comissão municipal e o Instituto O Barriga Verde, 

torna público o julgamento dos recursos contra a pontuação preliminar da prova escrita, conforme 

decisões abaixo: 

 

Parecer 001 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

833830 Cristina Visentin Auxiliar de Serviços Gerais Feminino 

Alegação: Solicita revisão do seu cartão-resposta, alegando possuir mais acertos em 
Conhecimentos Específicos, do que aqueles divulgados na Classificação Preliminar. 

Decisão: Em análise ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que a mesma obteve 08 
acertos em conhecimentos gerais totalizando 2,40 pontos e 07 acertos em conhecimentos 
específicos totalizando 4,90, totalizando 15 acertos, com nota final da prova escrita de 7,30, 
conforme consta na classificação preliminar.  
Não assiste razão a candidata recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para 
conferência. 

 

 

Parecer 002 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

837561 Neri Pageno Coveiro 

Alegação: Solicita revisão do seu cartão-resposta, pois não possui nenhuma pontuação na 
Classificação Preliminar. 

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que este foi preenchido com 
‘bolinhas’, e conforme regra o Edital: 

10.15 Será atribuída nota 0,00 (zero) à resposta de questões objetivas:  
a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial;  
b) Que contenha emenda (s) e/ou rasura (s), ainda que legível (eis);  
c) Contendo mais de uma opção de resposta assinalada;  
d) Que não estiver assinalada no cartão de respostas;  
e) Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da 
prova. (grifo nosso) 

Em seu cartão-resposta, o candidato possuía a seguinte instrução para o correto preenchimento 
do cartão-reposta:  
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Desta forma, por descumprir regras editalícias, a banca decide por não atribuir nota ao candidato 
recorrente, uma vez que a correção é realizada por leitor óptico que não identificou as 
marcações feitas pelo candidato. Que segundo o item 10.9. do edital: 

10.9 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o cartão- respostas, que será o único 
documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão-respostas será de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e nas 
instruções do caderno de provas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-respostas por motivo de erro do 
candidato. 

Não assiste razão o candidato recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta do candidato encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para 
conferência.  

 

Parecer 003 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

807546 Ana Paula Martins Varela Kuhl Professor de Libras 

Alegação: Solicita revisão do seu cartão-resposta, alegando possuir mais acertos do que 
aqueles divulgados na Classificação Preliminar. 

Decisão: Em análise ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que a mesma obteve 05 
acertos em conhecimentos gerais totalizando 1,00 ponto e 20 acertos em conhecimentos 
específicos totalizando 5,60, totalizando 25 acertos, com nota final da prova escrita de 6,60, 
conforme consta na classificação preliminar.  
Não assiste razão a candidata recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para 
conferência. 

 

Parecer 004 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

829230 Orlis Marcos Lenz Profissional de Educação Física (40h) 

Alegação: Solicita revisão do seu cartão-resposta, assim como a revisão e disponibilização do 
cartão-resposta dos candidatos de inscrição 837187 e 849088. 

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que o mesmo obteve 08 
acertos em conhecimentos gerais, totalizando 1,60 pontos e 23 acertos em conhecimentos 
específicos, totalizando 6,44 pontos, num total de 31 acertos, com nota final da prova escrita de 
8,04, conforme consta na classificação preliminar.  
 
A solicitação do candidato não possui qualquer amparo legal no que tange a publicação dos 
cartões-respostas dos outros candidatos. Isto por que trata-se de documento de caráter sigiloso, 
que contém dados pessoais, ressalvado o direito do candidato ter vistas do seu próprio cartão. O 
recurso deve ser objetivo, deve apontar a irregularidade, a omissão, ou o erro de forma clara, não 
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bastando a mera suposição para cumprir este requisito, o que por si só seria motivo para o não 
conhecimento do recurso. De outro lado, a pontuação dos candidatos estão corretas, não 
merecendo qualquer retoque, lembrando que a correção é feita por meio de leitura óptica, não 
tendo qualquer interferência humana nesse processo. Assim sendo indefere-se o pedido de 
publicação dos cartões-respostas por que sigilosos, e declara que a pontuação está corretamente 
atribuída a cada candidato, por que feita a correção de modo eletrônico. 
 
Não assiste razão o candidato recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta do candidato encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para 
conferência. 

 

Parecer 005 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

829230 Orlis Marcos Lenz Profissional de Educação Física (40h) 

804356 Luciana Luiza Lucini Profissional de Educação Física (40h) 

829230 Orlis Marcos Lenz Profissional de Educação Física (40h) 

810525 Rafael Campestrini Profissional de Educação Física (40h) 

Alegação: Os candidatos solicitam revisão de questão e/ou revisão de julgamento dos recursos 
contra questão de prova.  

Decisão: Os recursos não poderão ser conhecidos por intempestivo que são. O edital prevê 
expressamente prazo específico para interposição de recursos contra questões. Superada esta 
fase, não há a possibilidade de questionamentos desta matéria na esfera administrativa, como 
bem regrado no edital. Isto posto, recursos não conhecidos, negando-lhes provimento. 
Conforme consta em Edital:  

15.16 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Organizadora é irrecorrível na 
esfera administrativa.  
15.17 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso 
contra o gabarito oficial definitivo. 

Recursos Intempestivos 
INDEFERIDO 

 

 

Rio do Sul (SC), 05 de março de 2018 

 

 

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOME 

Prefeito Municipal 


