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ATO Nº 019/2018 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA 

PROVA PRÁTICA E PROVA DE TÍTULOS 

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 prática e prova de 

títulos, conforme decisões abaixo: 

 

PROVA PRÁTICA 

Parecer 001 

Nº inscrição: 798026 

Candidato: Denis Bruno Sousa Dos Santos 

Cargo: Motorista Socorrista 

Alegação: Eu fui prejudicado pois o instrutor alegou que eu não liguei a senta numa conversão 

logo após ela ter saído. Tipo eu liguei a seta avisando que iria fazer a conversão mas na hora uns 

5 metros antes ela saiu quando eu mechi no volante mas se foi filmado a prova tem como verificar 

lar na filmagem que eu liguei a seta avisando que iria fazer a conversão. 

Decisão: O próprio candidato em seu recurso confessa que ao realizar a manobra, a seta 

de direção foi desacionada. Ocorre que, o condutor deve indicar de forma clara e com 

antecedência os seus propósitos. Ou seja, ao perceber que houvera o desacionamento da seta, 

deveria o condutor ter acionado novamente, a bem de manifestar de forma clara e com 

antecedência o seu desejo de realizar a conversão. Neste sentido, cito o Art. 35 do CTB, que 

afirma: 

Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o 

condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida 

antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo 

gesto convencional de braço. 

 

 Desta forma, ao candidato não assiste razão, pelos fundamentos aduzidos. 

RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 
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Parecer 002 

Nº inscrição: 822751 

Candidato: Jeferson Da Silva Rengel 

Cargo: Motorista Socorrista 

Alegação: Venho solicitar recurso, onde fui prejudicado pela retirada de um ponto, segundo o 

avaliador não ter realizado uma parada obrigatória do veículo, o mesmo alegou que foi parado e 

engrenado o veículo novamente. Informo no recurso que realizei não uma parada e sim duas, 

uma parada antes da faixa de pedestre na via coletora na rua: Pref. Raulino J. Rosar e no 

deslocamento foi realizado outra parada, no cruzamento da via arterial na rua: Presidente 

Kennedy, onde no momento do cruzamento obtendo todos os cuidadas exigidos pelo CTB, havia 

um veículo trafegando na via preferencial, após a passagem do veículo foi realizado o cruzamento 

com segurança e continuado o percurso. O outro erro cometido o avaliador não a recurso pois foi 

erro meu, não quis entrar em questionamento no momento para não prejudica ainda mais minha 

prova. Espero pelo minhas informações passada para o recurso e o bom senso da comissão 

julgadora em rever e julgar a questão relatada. 

            

Decisão: o candidato ao identificar locais de parada obrigatória, não procedeu da forma correta, 

tendo em vista que na parada obrigatória o condutor deve imobilizar totalmente o veículo, ao 

contrário do que fez o candidato, que somente reduziu a velocidade. A manobra realizada pelo 

candidato seria permitida se naquele ponto houvesse a placa R2- dê a preferência, entretanto, de 

fato, exigia-se a parada obrigatória, o que não foi realizado. Importante ressaltar que há inclusive 

tipificação no Código de Trânsito Brasileiro, Art. 208, aplicando penalidade gravíssima ao condutor 

que avança o sinal vermelho de semáforo ou o de parada obrigatória.  

Desta forma não assiste razão ao candidato. 

RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 
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Parecer 003 

Nº inscrição: 804356 

Candidato: Luciana Luiza Lucini 

Cargo: Profissional de Educação Física (40h) 

Alegação: Ser Requisitada para fazer uma Prova Prática na qual nem estava escrita. Seria uma 

segunda Chance? 

Decisão: A candidata confunde a notificação de inclusão de um novo arquivo referente ao 

edital de concurso público onde constam inúmeros cargos, com a convocação para a realização 

de prova prática. A notificação serve para dar ampla ciência a todos os candidatos da inclusão de 

um novo arquivo a fim de possibilitar a sua visualização. Não conhecemos do recurso porque sem 

fundamento. 

RECURSO IMPROCEDENTE. 

 

 

PROVA DE TÍTULOS 

Parecer 004 

Nº inscrição: 812062 

Candidato: Sueli De Oliveira Costa Sutil 

Cargo: Professor de Ciências 

Alegação: Venho por meio desta exigir que meus títulos enviados do qual tenho comprovante de 

envio, sejam calculados juntamente com minha nota da prova. 

Decisão: Não assiste razão a candidata recorrente. Em conferência aos documentos 
apresentados pela candidata, a banca observou que a mesma não apresentou seu comprovante 
de inscrição, que, conforme regra o Edital, é um documento obrigatório de envio para pontuação:  

12.4 Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente 
protocolar no IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no 
cronograma deste edital, obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. 
(cópia autenticada) 

b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples)  (Grifo nosso) 
Desta forma, por descumprir regras editalícias, a banca decide por não atribuir nota de título à 
candidata recorrente.  
RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 

 

Rio do Sul (SC), 23 de março de 2018 
 

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOME 
Prefeito Municipal 


