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ATO 014/PS/005/2017 
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2017  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, 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: 

 
 

1. REVISÃO ITENS DO EDITAL 
 
Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese as candidatas alegam que o edital era confuso e contraditório, que não estava claro a previsão de 
prova de títulos para o cargo de Monitor de Educação Inclusiva. 
Candidatos:  
828874 - Adeli Mariano 
812513 - Adriana Araujo Mazzetto 
795958 - Ana Paula De Almeida 
796205 - Bruna De Carvalho De Oliveira 
817188 - Bruna Seabra Badin 
830296 - Dagriele De Almeida 
805498 - Elaine Cristina 
800582 - Eliziane Alves 
812853 - Gabrielle Franca Alves De Freitas 
825328 - Gisleide Miguel De Jesus 
833887 - Keller Naara Alves De Souza 
795988 - Luisa Da Rosa Martins 
796603 – Natalia dos Santos Amaral 
828466 - Priscila Beki Dos Santos 
799814 - Priscila Jucara Do Nascimento 
796133 – Rozenilda Rodrigues 
826285 - Silvana  Bohrer Marcondes 
Parecer da Banca: Assiste razão às candidatas e considerando, que existem contradições no edital a respeito da 
exigência de prova de títulos para o cargo de Monitor de Educação Inclusiva, especificamente entre os itens 9.5, 12.3 e o 
Anexo I do edital, a fim de cumprir o princípio Constitucional da igualdade e para evitar prejuízos aos candidatos. 
Considerando, que a qualquer tempo comprovado erro material, é possível ocorrer revisão dos atos e da verificação de 
erro material sanável e sua posterior modificação, amparado no direito brasileiro, que conforme súmula 473 do STF, que 
se refere à anulação ou revogação pela administração dos seus próprios atos diz que:  

   “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles 
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

Considerando ainda o que estabelece o edital nos itens 20.8 e 20.14, decidiu-se por CONCEDER novo prazo para entrega 
de títulos única e exclusivamente aos candidatos do Cargo de Monitor de Educação Inclusiva, constantes no anexo I do ato 
012 de 25/01/18, sendo que não serão recebidos títulos de candidatos que haviam enviado documentação anteriormente, 
nem mesmo será aceito a complementação de documentação.  
Informações completas, lista de convocados, data, horário e local, constam do Ato 012/18 publicado em www.iobv.org.br. 
DEFERIDO. 

 
2. REVISÃO DA PONTUAÇÃO (ordem de cargo) 
 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

831503 Viviani Justino Intérprete de LIBRAS 

Alegação: Solicita revisão do Tempo de Serviço e Títulos, alegando não terem sido pontuados os documentos enviados. 

Decisão: Conforme item 12.17.2 do edital o envelope devia conter obrigatoriamente os Anexos VI e VII devidamente 
preenchidos. E ainda: 1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e 
das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO, não enviou os formulários obrigatórios. PONTUAÇÃO MANTIDA. 

 

http://www.iobv.org.br/
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832020 Rosiney Pereira Cito Merendeira 

Alegação: Solicita recontagem do seu cartão-resposta. Alega possuir maior quantidade de acertos. 

Decisão: Em análise ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que a mesma obteve 12 acertos em conhecimentos 
gerais totalizando 2,4 pontos e 15 acertos em conhecimentos específicos totalizando 4,5, totalizando 27 acertos, com nota 
final da prova escrita de 6,9, 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. 

 

809444 Amanda Rosario de Freitas Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Revisão da Pontuação de Títulos enviada 

Decisão: A candidata está inscrita como Amanda Rosário de Freitas e Enviou documentação com o nome de Amanda 
Cristiane do Rosário, não apresentou certidão de alteração do nome, a única identificação que são as mesmas pessoas é 
pelo número de Inscrição. Candidata enviou certificado de magistério, que não pontua pois não é graduação. Quanto ao 
tempo de serviço. Conforme alínea “item 12.3, tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício 
na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

804371 
831405 
797358 
810330 
795459 

Ana Carolina da Silva Ceni Santos 
Michele dos Santos Fagundes 
Neuza Silva 
Roberta Atarao Tavares Bleichvel 
Suelen Patricia  Meger Ruppenthal Rodrigues 

Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Revisão da Pontuação de Primeira colocada 

Decisão: Houve equívoco na digitação da nota da primeira colocada e será revisada e corrida. 
                DEFERIDO A PONTUAÇÃO DA CANDIDATA DE NÚMERO FICA ALTERADA PARA 1,00  

 

811328 Ana Cristina Dos Santos Morais Monitor de Educação Inclusiva 

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

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

825685 Ana Paula Souto Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita revisão na pontuação de Tempo de Serviço, alegando possuir dois anos de trabalhado no 
município de Camboriú. 

Decisão: Candidato não enviou anexos (formulários e requerimentos). Conforme item 12.17.2 do edital o envelope devia 
conter obrigatoriamente os Anexos VI e VII devidamente preenchidos. E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA DE 1,00 PARA 0,00. 

 

797527 Angelita Correia De Souza Monitor de Educação Inclusiva 

810401 Nayara Patricia Queiroz Vieira Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Candidata solicita para que a questão de número 33 seja revista, alegando possuir erro.  
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Decisão: Conforme item 16.5. e 16.6, A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera 
administrativa e em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial 
definitivo. 
E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – QUESTÃO JÁ JULGADA E MANTIDA 

 

812657 Bruna  Arminda Rosa Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita para que seja verificada a pontuação da Prova de Títulos e Tempo de Serviço, pois os 
mesmos foram enviados corretamente, dentro do prazo e recebido pelo IOBV.  

Decisão: A pontuação correta da candidata é 1,00, considerando seus cursos de aperfeiçoamento, quanto ao tempo de 
serviço Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA PARA 1,00 

 

819799 Bruna Caroline Dias Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Alega ter enviado todos os documentos para a participação da Prova de Títulos e os mesmos não 
foram pontuados, reforça que não apresentou o comprovante de inscrição. 

Decisão: Conforme item 12.17.2 do edital o envelope devia conter obrigatoriamente os Anexos VI e VII devidamente 
preenchidos. E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

804711 Cristiane Agostinho Das Chagas Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Revisão dos pontos obtidos na Prova de Títulos, alegando possuir um total de 5,00 pontos nesta 
etapa.  

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

829663 Edileia Silva Dos Santos Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Enviou certificado de curso de aperfeiçoamento com carga horária de 150h e o mesmo não foi 
pontuado. 

Decisão: A pontuação da candidata está correta e referente a pontuação acima do estabelecido em edital de outro 
candidato, será revista e corrigida. 
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

805498 Elaine Cristina Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita recontagem do seu cartão-resposta, alegando ter acertado 18 questões específicas, e não 15 
como consta na Classificação Preliminar. Pede para que o Tempo de Serviço também seja revisto, já que não foi 
pontuado.  

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que o mesmo obteve 4 acertos em conhecimentos 
gerais totalizando 0,8 pontos e 15 acertos em conhecimentos específicos totalizando 4,5, totalizando 19 acertos, com nota 
final da prova escrita de 5,3, 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. 
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794952 Eliane Fragoso De Ramos Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: A candidata enviou certificados de Títulos e Tempo de Serviço, sendo que este último não foi 
pontuado, solicita para que seja revisto.  

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

811299 Fernanda Silverio Nascimento Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Alega ter enviado certificados para participar da Prova de Títulos, sendo que estes não foram 
pontuados. Solicita Revisão.  

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

804646 Flavia De Limas De Souza 
Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Revisão pontuação de títulos. 

Decisão: Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo 
de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. Certificado de magistério não pontua. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

807056 Franciele Edina Gancheiro Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Não consta pontuado o Tempo de Serviço. 

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. – Certificado de magistério não pontua e  
Quanto a avaliação do certificado de 4 horas, a candidata pontua 0,04. 
DEFERIDO parcialmente – PONTUAÇÃO alterada para 0,04 

 

805118 Jacqueline Pereira Da Silva Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Não consta a pontuação na etapa de Prova de Títulos, sendo que envidou a documentação exigida e 
dentro do prazo. Solicita revisão.  

Decisão: Candidata enviou apenas certificado de magistério que não pontua. 
PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

796340 Juliana Magari De Sousa Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita para que o Tempo de Serviço que a candidata possui, seja pontuado na etapa de Prova de 
Títulos.  

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 
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805853 Katiane Bernardes Dos Santos Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: A candidata alega que possui um total de 5,00 pontos na etapa de Prova de Títulos, solicita revisão.  

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

807006 Lorena Carolini Da Silva Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: A candidata alega que possui um total de 5,00 pontos na etapa de Prova de Títulos, solicita revisão. 

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

804903 Lucia  Konopaski Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: A candidata informa que não apresentou ‘duas folhas’ do Edital, solicitando que da mesma forma, 
sejam validados os outros documentos enviados. 

Decisão: Não enviou anexos (formulários e requerimentos). Conforme item 12.17.2 do edital o envelope devia conter 
obrigatoriamente os Anexos VI e VII devidamente preenchidos. E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

797518 Lucinete Costa Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: A candidata informa que enviou o certificado do Magistério e solicita para que este seja pontuado.  

Decisão:  Enviou apenas certificado do magistério, que não pontua. (conforme edital). 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA. 

 

795788 Luis Alexandre Rocha Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita revisão da Prova de Títulos, alegando ter apresentado os documentos exigidos e os mesmos 
não foram pontuados. 

Decisão:  Decisão:  Enviou apenas certificado de formação em nível médio, que não pontua. (conforme edital). 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA. 

 

797545 Maisa Francieli Dos Santos Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: solicita recontagem na Prova de Títulos, alegando possuir nota superior, da divulgada na 
Classificação Preliminar.  

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

822046 Maristela Oliveira Sutil Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita revisão da Prova de Títulos, alegando ter enviado a Certidão de Conclusão de Ensino 
Superior. 

Decisão Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
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INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

810390 Marjorie Bleichvel Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: A candidata solicita para que seja revisto notas de outras candidatas que não possuem Ensino 
Superior completo e obtiveram nota da Prova de Títulos. 

Decisão: A candidata manifesta desejo de que a pontuação de outros candidatos seja Revista. O candidato deve 
recursar somente contra a sua própria pontuação. 
RECURSO IMPROCEDENTE – NÃO RECONHECIDO. 

 

805909 Matilde Maxs Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita revisão de seu cartão-resposta, pois consta sem nota e reprovada na Classificação 
Preliminar. 

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que o cartão foi assinalado com bolinha, sendo 
expressamente orientado no cartão resposta que fosse preenchido o quadrinho inteiramente sob a penalidade de suas 
respostas não serem lidas pelo sistema de correção, conforme segue: 
 

 
 
E ainda, o próprio edital de Processo Seletivo 001/2017 de Camboriú em seus itens 10.9, 10.10, 10.15 e 10.16 diz o 
seguinte: 
 
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.  
 
10.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão 
respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente 
 
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.  

 
10.16. O correto preenchimento do cartão resposta é de total responsabilidade do candidato, não sendo responsabilidade 
do fiscal de sala alertá-lo das incorreções. 
 
Desta forma, atribui-se nota 0,00 na prova escrita ao candidato. 
Não assiste razão a candidata recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência.  
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796603 Natalia Dos Santos Amara Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita recontagem de seus acertos no Cartão-resposta, alegando possuir um total de 24 acertos.  

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que o mesmo obteve 7 acertos em conhecimentos 
gerais totalizando 1,4 pontos e 17 acertos em conhecimentos específicos totalizando 5,1, totalizando 24 acertos, com nota 
final da prova escrita de 6,5, 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. 

 

810401 Nayara Patricia Queiroz Vieira Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Questiona itens do edital e requisitos para o cargo. 

Decisão:  1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das 
condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. Recursos contra o edital são 
intempestivos. Conforme item 2.2. do edital . A comprovação da escolaridade e o preenchimento dos demais requisitos 
legais indispensáveis à nomeação no cargo público será exigida unicamente quando da posse no cargo público. A não 
apresentação, naquela ocasião, de todos os documentos exigidos implicará na desclassificação do Processo Seletivo e 
imediata convocação do candidato seguinte na ordem de classificação. 
INDEFERIDO – INTEMPESTIVO 

 

797358 Neuza Silva Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita para que seja verificada a pontuação da Prova de Títulos, pois o Tempo de Serviço não foi pontuado. 
Alega, ainda, que algumas candidatas obtiveram pontuação de graduação sendo que possuem apenas o ensino médio. 

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

798021 Nubia Florencio Monitor de Educação Inclusiva 

795459 Suelen Patricia  Meger Ruppenthal Rodrigues Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Alega que algumas candidatas obtiveram pontuação de Graduação sendo que estas não possuem 
Escolaridade de Nível Superior e/ou Tempo de Serviço computados. 

Decisão: Decisão: As candidatas manifestam desejo de que a pontuação de outros candidatos seja Revista. O 
candidato deve recursar somente contra a sua própria pontuação. 
RECURSO IMPROCEDENTE – NÃO RECONHECIDO. 

 

803063 Roberta De Souza Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Revisão dos pontos obtidos na Prova de Tìtulos, alegando que a nota divulgada não está correta.  

Decisão:  Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
Revisando os documentos apresentados contou-se pontuação diferente da divulgada, pois possui graduação totalizando 
nota final de 4,00 pontos 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA PARA 4,00 

 

816772 Rosangela Pacheco Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita para que seja revisto seu Tempo de Serviço, que não consta pontuado na Classificação 
Preliminar. 
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Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. Não apresentou certificado de ensino superior 
(graduação) 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

796133 Rozenilda Rodrigues Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita revisão da sua Prova de títulos, pois não foram pontuados os documentos apresentados 
dentro do prazo estipulado.  

Decisão: Conforme item 12.17.2 do edital o envelope devia conter obrigatoriamente os Anexos VI e VII devidamente 
preenchidos. E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

807404 Thainara Krystina Dos Santos Morais Batistoti Monitor de Educação Inclusiva 

Alegação: Solicita para que o Tempo de Serviço seja pontuado, alegando ter sido avaliado somente os cursos 
de aperfeiçoamento.  

Decisão: Conforme alínea “c” do quadro de tempo de serviço para ensino médio e conforme item 12.3, tempo de serviço 
será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de “professor”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

817925 Maristela Suzko Orientador Educacional 

Alegação: Solicita recontagem dos pontos da Prova de Títulos, alegando que a pontuação que consta na 
Classificação Preliminar não condiz com a tabela apresentada no Edital. 

Decisão: A candidata não assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente 
não foi computado o certificado de pós-graduação – 1,50, pois o mesmo era Exigência para o Cargo.  
12.7. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-

requisitos para assumir o cargo escolhido. 
Foram pontuados, Curso de aperfeiçoamento de 240 horas – 1,00, e tempo serviço, somente na função de 
Professor, conforme regra o Edital: 
12.13. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de professor o 

Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou Particular. 
Desta forma a candidata totaliza a pontuação de 1,15 na prova de títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 5,50, totaliza a nota final de 6,65. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA  

 

795328 Renato Nunes  Orientador Educacional 

Alegação: Não consta pontuado a Pós-Graduação, sendo que a mesma foi enviada juntamente com outros 
documentos que foram avaliados e pontuados. Solicita revisão. 

Decisão: O candidato assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
computado o certificado de pós graduação – 1,50. Desta forma o candidato totaliza a pontuação de 3,50 na prova 
de títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 6,10, totaliza a nota final de 9,60. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA 

 

825923 Edina Vieira Ramos Domingos Professor de Artes 

Alegação: Solicita revisão da Prova de Título, alegando que seus cursos de aperfeiçoamento e Tempo de 
Serviço não foram pontuados.  

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o tempo de serviço não pontuado não era na função de professor e 
sim de Monitor, o edital regra: 
12.13. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício na função de professor o 
Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou Particular. 
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INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA  

 

813059 Juliana Assumpcao De Carvalho Bedin Professor de Artes 

Alegação: Solicita recontagem na Prova de Títulos, alegando estar errada a pontuação divulgada na 
Classificação Preliminar.  

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois a pós graduação já consta pontuada com nota de 1,50, e o tempo 
de serviço também já consta pontuado – 1,00. O que não está relacionado nos documentos é o curso de 
aperfeiçoamento que a candidata alega ter enviado, consta somente um histórico da graduação em Artes 
Visuais, o que não conta como curso de aperfeiçoamento. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

827581 Milena Martins Navarro Professor de Artes 

Alegação: A candidata apresentou os documentos para a participação na Prova de Títulos, sendo que estes não 
foram pontuados, pede revisão.  

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
computado o certificado de curso de aperfeiçoamento – 1,00 e o tempo de serviço de mais de 3 anos – 1,00. 
Desta forma o candidato totaliza a pontuação de 2,00 na prova de títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 6,10, totaliza a nota final de 8,10. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA 

 

809482 Jerusa Bazzo Professor de Ciências 

Alegação: A candidata solicita para que seja aceito o Mestrado apresentado, alegando ter vínculo com o cargo 
escolhido neste Edital.  

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
computado o certificado de mestre – 2,50. Desta forma a candidata totaliza a pontuação de 4,50 na prova de 
títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 4,60, totaliza a nota final de 9,10. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA 

 

804355 Amanda Galdine Bolda Professor de Educação Física 

Alegação: A candidata solicita recontagem na Prova de Títulos, onde alega possuir nota superior daquela 
divulgada na Classificação Preliminar.  

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o tempo de serviço não pontuado não era na função de professor 
e/ ou não especificava na declaração, o edital regra: 

12.13. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo 
exercício na função de professor o Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou 
Particular. 

INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

795696 Claudia Rosinei Pecharka Professor de Educação Física 

Alegação: A candidata solicita para que a sua Declaração de Conclusão de Curso seja aceita e pontuada.  

Decisão:  A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não 
foi computado o certificado de pós graduação – 1,50, e juntamente com o Tempo de Serviço – 1,00. Desta forma 
a candidata totaliza a pontuação de 2,50 na prova de títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 6,60, totaliza a nota final de 9,10. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA 

 

816658 Ewerton Eliakin Da Silva Rosa Professor de Educação Física 

Alegação: Solicita revisão do Tempo de Serviço, alegando possuir mais de 3 anos de tempo de serviço. 

Decisão: O candidato assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
computado todo o Tempo de Serviço, que ultrapassa 3 anos – 1,00. Desta forma a candidata totaliza a pontuação 
de 3,50 na prova de títulos. 
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Somando a nota da prova escrita de 6,40, totaliza a nota final de 9,90. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA 

 

822073 Maxineia De Fatima Angelo Goncalves Professor de Educação Física 

Alegação: Solicita revisão dos pontos obtidos na prova de Títulos, alegando possuir nota superior daquela que 
consta divulgada na Classificação Preliminar. 

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
computado todo o Tempo de Serviço, que ultrapassa 2 anos – 0,50. Desta forma a candidata totaliza a pontuação 
de 1,50 na prova de títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 7,40, totaliza a nota final de 8,90. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA 
 

 

826617 Alexandra Edenise Ramos Professor de Educação Infantil 

Alegação: Solicita para que a banca informe quais documentos e pontuação de cada item do Quadro de Notas, 
foi considerado para que a candidata obtivesse NPT de 2,85. 

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o tempo de serviço não pontuado no Centro de Educação Infantil 
Vila do Saber não está especificando na declaração os anos, meses e dias do período trabalhado, e o edital 
regra: 

12.13. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo 
exercício na função de professor o Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou 
Particular. 

a) Atestado, declaração ou certidão de o tempo de serviço especificando em anos, 
meses e dias, com o(s) período(s) em ano de efetivo trabalho, computados até o 
último dia de inscrição, devidamente assinado, no original ou cópia autenticada. 

Sendo assim não há como saber a data de início e a data de término do contrato de trabalho. 
INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

805296 Carla Vignoli Professor de Educação Infantil 

Alegação: Alega ter 3,50 pontos e não 3,00 pontos apenas, conforme consta divulgado na Classificação 
Preliminar. Solicita revisão. 

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o tempo de serviço não pontuado não era na função de professor 
era na função de monitor, o edital regra: 

12.13. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo 
exercício na função de professor o Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou 
Particular. 

INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

820778 Daiana Cristina Galvan Professor de Educação Infantil 

Alegação: Solicita revisão na pontuação da Prova de Títulos, alegando ter 3,50 pontos.  

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o tempo de serviço não pontuado não era na função de professor 
era na função de monitor, o edital regra: 

12.13. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo 
exercício na função de professor o Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou 
Particular. 

INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

803655 Giseli  Bini Pinto De Souza Professor de Educação Infantil 

Alegação: Candidata solicita para que seja revisto a pontuação da Prova de Títulos, alegando possuir nota 
superior daquela divulgada na classificação Preliminar.  

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o tempo de serviço não pontuado não era na função de professor, 
e sim auxiliar de classe, o edital regra: 

12.13. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo 
exercício na função de professor o Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou 
Particular. 
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Já os certificados de Pedagogia e Magistério, não pontuam neste cargo. 
E os certificados de cursos de aperfeiçoamento não estão autenticados em cartório, restando inválidos. 
 
Porém o Tempo de serviço deveria ter nota igual a 1,00, conforme consta outras duas anotações na certeira de 
trabalho. 
Somando a nota da prova escrita de 7,40, totaliza a nota final de 8,40. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA  

 

798525 Graziela Costa Professor de Educação Infantil 

Alegação: Solicita para que seu cartão-resposta seja revisto, pois alega que a questão anulada não foi somada à 
sua nota.  

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que o mesmo obteve 7 acertos em conhecimentos 
gerais totalizando 1,4 pontos e 16 acertos em conhecimentos específicos totalizando 4,8, totalizando 23 acertos, com nota 
final da prova escrita de 6,2, 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. 

 

825359 Graziela Kemczinski De Moraes Professor de Educação Infantil 

Alegação: Solicita recontagem dos pontos da sua Prova de Títulos, alegando ter erro na pontuação divulgada na 
Classificação Preliminar.  

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
computado curso de aperfeiçoamento e o Tempo de Serviço como professor. Desta forma a candidata totaliza a 
pontuação de 3,00 na prova de títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 6,80, totaliza a nota final de 9,80. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA 

 

800019 Janaina Pinheiro Professor de Educação Infantil 

Alegação: Solicita recontagem dos seus acertos no Cartão-resposta.  

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que o mesmo obteve 9 acertos em conhecimentos 
gerais totalizando 1,8 pontos e 20 acertos em conhecimentos específicos totalizando 6,00, totalizando 29 acertos, com 
nota final da prova escrita de 7,8, 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. 

 

809980 Jessica Galvan Garcia Professor de Educação Infantil 

Alegação: Solicita para que sua pontuação na Prova de Título seja revista, afirmando possuir nota de 3,50 e não 
de 1,85 conforme consta divulgado na Classificação Preliminar.  

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
computado corretamente o a pós graduação, o curso de aperfeiçoamento e o Tempo de Serviço como professor. 
Desta forma a candidata totaliza a pontuação de 3,50 na prova de títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 5,30, totaliza a nota final de 8,80. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA 

 

811257 Juliana De Cassia Taffarel Professor de Educação Infantil 

Alegação: Solicita revisão da Prova de Título, onde não obteve pontuação da documentação enviada.  

Decisão: A candidata assiste razão, em conferência a documentação encaminhada dos títulos, realmente não foi 
computado a pós graduação. Desta forma a candidata totaliza a pontuação de 1,50 na prova de títulos. 
Somando a nota da prova escrita de 7,00, totaliza a nota final de 8,50. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA 

 

814203 Karine Silva de Lima Martins Professor de Educação Infantil 
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Alegação: Solicita revisão da Prova de Título, pois a nota não confere com o que foi entregue.  

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o tempo de serviço não pontuado no Centro de Educação Infantil 
Vila do Saber não está especificando na declaração os anos, meses e dias do período trabalhado, e o edital 
regra: 

12.13. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo 
exercício na função de professor o Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou 
Particular. 

b) Atestado, declaração ou certidão de o tempo de serviço especificando em anos, 
meses e dias, com o(s) período(s) em ano de efetivo trabalho, computados até o 
último dia de inscrição, devidamente assinado, no original ou cópia autenticada. 

Sendo assim não há como saber a data de início e a data de término do contrato de trabalho. 
INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

812839 Leonice dos Santos Professor de Educação Infantil 

Alegação: Solicita revisão da Prova de Títulos.  

Decisão: Conforme item 12.17.2 do edital o envelope devia conter obrigatoriamente os Anexos VI e VII devidamente 
preenchidos. E ainda: 1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e 
das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO, não enviou os formulários obrigatórios. PONTUAÇÃO MANTIDA. 

 

830397 Paula Tais Avila da Silva Professor de Educação Infantil 

Alegação: Recurso contra a classificação, pois consta como reprovada, pois fez 25 acertos e 16 são nas 
específicas.  

Decisão: Não assiste razão a candidata recorrente. Verificando o cartão-resposta da candidata, notou-se que a mesma 
apenas assinou o cartão no local indicado, não preenchendo nenhuma alternativa, entregando-o em branco. Percebeu-se 
então, pelo anexo enviado junto ao recurso, que a mesma somente preencheu, em seu caderno de prova, as respostas 
das questões.  
INDEFERIDO, Classificação mantida.  
O cartão-resposta encontra-se digitalizado na Área do Candidato para consulta. 

 

809392 Roselice Bendlin Camargo Professor de Educação Infantil 

Alegação: Solicita revisão da Prova de Títulos.  

Decisão: Conforme item 12.17.2 do edital o envelope devia conter obrigatoriamente os Anexos VI e VII devidamente 
preenchidos. E ainda: 1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e 
das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO, não enviou os formulários obrigatórios. PONTUAÇÃO MANTIDA. 

 

831505 Samira Khalil Muhd Mahmud Professor de Educação Infantil 

Alegação: Solicita revisão da Prova de Títulos.  

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o certificado de Pedagogia, não pontua neste cargo, e o restante já 
consta pontuado corretamente. 
 
INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

805835 Taize de Almeida Professor de Educação Infantil 

Alegação: Não foi considerado curso de graduação de pedagogia.  

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o certificado de Pedagogia, não pontua neste cargo, e o restante já 
consta pontuado corretamente. 
 
INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 
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809981 Jessica Galvan Garcia Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Alegação: Solicita para que sua pontuação na Prova de Título seja revista, afirmando possuir nota de 3,50 e não 
de 1,85 conforme consta divulgado na Classificação Preliminar.  

Decisão: Em revisão aos documentos recebidos da candidata defere-se o pedido parcialmente, pois Conforme alínea “c” 
do item 12.14, não serão aceitos nem pontuados atividades de estagiário ou monitor, voluntário e outros”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. No entanto foi atribuída nota de curso apresentado de 
300 horas, o que equivale a 1,00 
DEFERIDO  parcialmente – PONTUAÇÃO ALTERADA PARA 2.85 

 

811258 Juliana de Cassia Taffarel Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Alegação: Solicita revisão da Prova de Título, pois não recebeu nenhuma pontuação.  

Decisão: Revisando documentos da candidata verifica-se que enviou certificado de pos graduação. 
DEFERIDO  – PONTUAÇÃO ALTERADA PARA 1,50 

 

805555 Jussara Machado da Silva Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Alegação: Solicita Recontagem do cartão resposta  

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que o cartão foi assinalado com “bolinhas”, sendo 
expressamente orientado no cartão resposta que fosse preenchido o quadrinho inteiramente sob a penalidade de suas 
respostas não serem lidas pelo sistema de correção, conforme segue: 
 

 
 
E ainda, o próprio edital de Processo Seletivo 001/2017 de Camboriú em seus itens 10.9, 10.10, 10.15 e 10.16 o seguinte: 
 
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.  
 
10.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão 
respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente 
 
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.  

 
10.16. O correto preenchimento do cartão resposta é de total responsabilidade do candidato, não sendo responsabilidade 
do fiscal de sala alertá-lo das incorreções. 
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Desta forma, atribui-se nota 0,00 na prova escrita ao candidato. 
Não assiste razão a candidata recorrente.  
INDEFERIDO - Classificação mantida.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para conferência. 

 

812840 Leonice Dos Santos Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Alegação: Solicita revisão da Prova de Título, onde não obteve pontuação da documentação enviada.  

Decisão: Candidata não enviou anexos (formulários e requerimentos ) obrigatórios. Conforme item 12.17.2 do edital o 
envelope devia conter obrigatoriamente os Anexos VI e VII devidamente preenchidos. E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

796485 Luandra Da Silva De Oliveira Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Alegação: Candidata solicita para que seja revisto sua pontuação no Tempo de Serviço, pois não obteve nota 
neste item.  

Decisão:  A pontuação da candidata está correta. Conforme alínea “c” do item 12.14, não serão aceitos nem pontuados 
atividades de estagiário ou monitor, voluntário e outros”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

797045 Mara Silvia Parreira Karlson Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Alegação: Candidata solicita para que seja revisto sua pontuação no Tempo de Serviço, pois não obteve nota 
neste item. 

Decisão: Revisando documentação da candidata defere-se parcialmente seu recurso, alterando pontuação do tempo de 
serviço, não sendo computada declaração encaminhada não consta dias, meses e data de início e fim conforme exige 
item 12.13 alinea “a” do edital. 
DEFERIDO PARCIALMENTE – ALTERADA PONTUAÇÃO PARA 0,35 

 

828959 Marilda Zelia Simas Professor de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais 

Alegação: Candidata solicita para que seja revisto a pontuação da Prova de Títulos, alegando possuir nota de 
3,50 e não 2,00 como consta divulgado na Classificação Preliminar.  

Decisão: Revisando documentação da candidata defere-se seu recurso, apresentou certificado de pós graduação. 
DEFERIDO– ALTERADA PONTUAÇÃO PARA 3,50 

 

803054 Roberta De Souza Professor de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais 

Alegação: Solicita revisão na sua Prova de Títulos.  

Decisão:   A pontuação da candidata está correta. Conforme alínea “c” do item 12.14, não serão aceitos nem pontuados 
atividades de estagiário ou monitor, voluntário, cargos de direção e secretario e outros”.  E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

799377 Solange Maria Campana De Goes Professor de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais 

Alegação: Solicita recontagem dos pontos da sua Prova de Títulos, alegando ter erro na pontuação divulgada na 
Classificação Preliminar.  

Decisão:  Revisando documentação da candidata defere-se seu recurso, apresentou certificado de pós graduação. 
DEFERIDO– ALTERADA PONTUAÇÃO PARA 3,50 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ 

       Edital n.º 001/2017 de PROCESSO SELETIVO    

 
 
805836 Taize De Almeida Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Alegação: Solicita revisão na Prova de Títulos, pois mesmo enviando sua Graduação não obteve nota. 

Decisão: Não assiste razão encaminhou somente certificado de graduação, que não pontua neste edital. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

805659 Camila Graeff Casiraghi Professor de Geografia 

Alegação: Solicita para que sua pontuação na Prova de Título seja revista, afirmando possuir nota superior 
daquela que consta divulgada na Classificação Preliminar.  

Decisão:  Revisando documentação da candidata defere-se seu recurso, por erro de digitação. 
DEFERIDO– ALTERADA PONTUAÇÃO PARA 3,50 

 

828412 Claudete Dos Santos Professor de Geografia 

Alegação: Solicita revisão da Prova de Título, onde a nota deveria ser de 3,44 e não de 3,04 conforme consta 
divulgado na Classificação Preliminar.  

Decisão: Revisando documentação da candidata defere-se seu recurso, por erro de digitação. 
DEFERIDO– ALTERADA PONTUAÇÃO PARA 3,44 

 

805619 Selina Albano Zazula Professor de História 

Alegação: Solicita para que sua nota da Prova de Títulos seja revista, pois não condiz com o que consta 
divulgado na classificação preliminar.  

Decisão:  Revisando documentação da candidata defere-se seu recurso, por erro de digitação. 
DEFERIDO– ALTERADA PONTUAÇÃO PARA 3,50 

 

796336 Maristela De Fatima Dos Santos Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

Alegação: Solicita revisão na pontuação da Prova de Títulos, pois alega ter enviado a documentação 
corretamente, porém não obteve nota nesta etapa do Edital.  

Decisão:  Conforme edital não serão pontuados os títulos dos candidatos reprovados na prova escrita. 
INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

808782 Odair Jose  Pivotto Professor de Língua Portuguesa 

Alegação: Candidato pede para que seja revisto seu certificado de Mestrado, pois o mesmo não foi pontuado na 
Prova de Títulos.  

Decisão:  Candidato apresentou certidão de conclusão e aprovação da dissertação em conjunto com o histórico escolar, 
portanto resta deferido seu recurso pontuado seu MESTRADO. 
DEFERIDO – PONTUAÇÃO ALTERADA PARA 4,00  

 

795466 Vivian Sarin Cascais Behrens Professor de Língua Portuguesa 

Alegação: Solicita para que a nota da Prova de Títulos seja revisada, pois obteve nota 0,00 nesta etapa do Edital.   

Decisão: Candidata reprovada na prova escrita. Não pontua Títulos conforme item 9.5. alínea B. 
INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

794976 Rosana Chaves Professor de Matemática 

Alegação: Enviou a graduação. 

Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o certificado de Graduação, não pontua neste cargo. 
INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

794956 Bruna Vargas Arruda Wietcovsky Supervisor Escolar 

Alegação: Não contabilizou a prova de títulos 
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Decisão: Não assiste razão a candidata, pois o certificado de Graduação, não pontua neste cargo. 
Já o tempo de serviço não é na função de professor, conforme edital: 

12.13. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo 
exercício na função de professor o Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou 
Particular. 

 
INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

801541 Camila Bacca Supervisor Escolar 

Alegação: Não foi contabilizada a pós graduação 

Decisão: Não assiste razão, pois a pós graduação é requisito para o cargo de Supervisor Escolar. 
12.8. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, 

aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-requisitos para assumir o 
cargo escolhido. 

INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

812055 Claudia Regina Claudia Regina Rocha Machado Supervisor Escolar 

Alegação: Não foi contabilizada a pós graduação 

Decisão: Não assiste razão, pois a pós graduação é requisito para o cargo de Supervisor Escolar. 
12.7. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, 

aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-requisitos para assumir o 
cargo escolhido. 

INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

813071 Jaison Gardini Supervisor Escolar 

Alegação: Verificar novamente a documentação enviada. 

Decisão: Não assiste razão, pois a pós graduação é requisito para o cargo de Supervisor Escolar. 
12.7. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, 

aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-requisitos para assumir o 
cargo escolhido. 

E o tempo de serviço apenas é computado na função de professor: 
12.13. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo 
exercício na função de professor o Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou 
Particular. 

Sendo assim a pontuação permanece. 
INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA 

 

795698 Clayton Rodrigues Ramos Vigia 

Alegação: O Candidato informa que o ano de seu nascimento está incorreto, divulgado na Classificação 
Preliminar como sendo 1991, onde o correto seria o ano de 1981, onde a Classificação Preliminar sofre 
alterações. 

Decisão:  
 

 

828390 
796383 

Fernando Henrique Stentzler 
Luis Fernando Philipps Da Silva 

Vigia 
Vigia 

Alegação: O candidato alega que a questão de número 32 possui erro.    

Decisão: Conforme item 16.5. e 16.6, A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera 
administrativa e em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial 
definitivo. 
E ainda: 
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
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INDEFERIDO – QUESTÃO JÁ JULGADA E MANTIDA 

 

830602 Jose Denisio Gorges Vigia 

Alegação: Solicita recontagem dos acertos no seu Cartão-resposta, pois alega ter acertado um total de 14 
acertos e consta divulgado na Classificação Preliminar apenas 8 acertos.  

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que o mesmo obteve 8 acertos em conhecimentos 
gerais totalizando 1,6 pontos e 4 acertos em conhecimentos específicos totalizando 1,2, totalizando 12 acertos, com nota 
final da prova escrita de 2,8, 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. 

 

814677 Marcelo Henrique Martins Vigia 

Alegação: Candidato solicita recontagem dos pontos do seu Cartão-resposta, pois afirma ter obtido um total de 
35 acertos e não apenas 34 conforme consta divulgado na Classificação Preliminar.  

Decisão: Em análise ao cartão-resposta do candidato, constatou-se que o mesmo obteve 15 acertos em conhecimentos 
gerais totalizando 3,0 pontos e 19 acertos em conhecimentos específicos totalizando 5,7, totalizando 34 acertos, com nota 
final da prova escrita de 8,7, 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. 
 

 
Revisão da Banca 
 

804767 Jetiani Notari Monitor de Educação Inclusiva 

Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, notou-se que a mesma apresentou Graduação em 
Logística, não sendo na Área da Educação, a banca decide por desconsiderar o Título da candidata.  
Desta forma, altera-se a nota para 1,00. 
Conforme regra o edital:  
12.4 Serão pontuados os certificados de graduação, Pós-Graduação em nível de Especialização, Mestrado e de 
Doutorado, relacionados à área da educação, desde que devidamente comprovado, concluído até o último dia definido 
para a inscrição e devidamente registrado no órgão emissor.  

 

795100 Tatiana Aparecida Prulike Cornelsen Franco Professor de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais 

Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, notou-se que a banca deixou de atribuir a nota do 
certificado de Pós-graduação desta. 
Portanto, a nota da Prova de Título passa a ser de 3,50. 

 

819566 
 
819565 

Fernanda Alves Kuhnen Medeiros Professor de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais 
Professor de Educação Infantil 

Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, notou-se que a nota desta está informada 
incorretamente, sendo que a nota da Prova de Títulos é de 2,85. 
Portanto, a nota da Prova de Título passa a ser de 2,85. 

 
 
 

Camboriú, 26 de janeiro de 2018. 
 

Elcio Rogério Kuhnen  
Prefeito de Camboriú 

 
 

 


