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 REPUBLICADO CONFORME ATO 022/2017 
 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CARGO DE MONITOR DE 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OUTROS JULGAMENTOS 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 do Cargo de Monitor de Educação Inclusiva e outros julgamentos, conforme segue: 

 
Parecer 001 
804371-  Ana Carolina  Da Silva Ceni  Santos = Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
Pontuação  de tempo  de serviço  para alguns e retirada dessa pontuação  para outras. 
Peço para se possível analisarem as notas das candidatas 14,17,22,24,30,32,33,40,43,44,58. Que possivelmente 
estão com a pontuação de tempo de serviço inclusa sendo que a minha e de outros candidatos foram retiradas a 
mesma.   
Dando se a entender que por exemplo 1.35 0.35 é tempo de se. Agradecida pela atenção. 

Parecer da Banca:  A candidata deve recorrer apenas contra sua própria pontuação, os documentos de todos os 
candidatos a este cargo foram avaliados e prevalece e mantem-se a pontuação divulgada. Foi pontuado apenas tempo 
de serviço na função de professor, conforme item do edital: 

12.3 c) Tempo de serviço no magistério (função professor). (Federal, estadual, municipal e particular) 
12.12. DO TEMPO DE SERVIÇO 
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, devendo o candidato apresentar obrigatoriamente: [...] 

A revisão já foi realizada e as notas atualizadas com base no seguinte item do edital: 

16.14. Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, poderá haver 
alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo candidato, para uma nota, pontuação e ou 
classificação superior ou inferior ou, ainda desclassificação do candidato que não obtiver, feitas as correções exigidas, 
a nota mínima na prova escrita objetiva ou nas demais avaliações realizadas. 

 Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação 
ou referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa.  

E também não são reconhecidos recursos via e-mail conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO, RECURSO NÃO RECONHECIDO – PONTUAÇÕES MANTIDAS 

 
Parecer 002 
795958 - Ana Paula De Almeida - Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
ENTREGUEI MEU TEMPO DE SERVIÇO E O MESMO NÃO FOI PONTUADO CORRETAMENTE. ACEITARAM SÓ COMO 
PROFESSORA. 
PORQUE NÃO FOI ACEITO SE O TEMPO DE SERVIÇO APRESENTADO ALI ERA PARA A FUNÇÃO DE MONITORA DE 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NÃO PROFESSORA. 
DESDE JÁ PEÇO ENCARECIDAMENTE A LEITURA DESTE EDITAL EM QUESTÃO SOBRE TEMPO DE SERVIÇO,POIS SE 
AINDA NÃO SOU FORMADA E COMO PODEREI APRESENTAR TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA.DEIXANDO 
BEM CLARO  
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Parecer da Banca:  Recurso de assunto repetitivo, já julgado em outros atos e que repetimos o item do edital que 
estabelece claramente que serão pontuados apenas Tempo de Serviço na “função de professor”. 

12.10. Não serão pontuados títulos relativos a serviços prestados, remunerados ou não, de estágios ou 
monitorias, bem como participação em cursos, simpósios, congressos e etc, como docente, palestrante ou 
organizador. 
 

12.12. DO TEMPO DE SERVIÇO 
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, devendo o candidato apresentar obrigatoriamente: 
[...] 

 
Portanto, definitivamente esclarecido que tempo de serviço que não é na função de professor, não é pontuado. 
Além de que tal regra já era de conhecimento do candidato quando realizou a inscrição, sendo que o edital 
estabelece: 

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, bem como em eventuais 
aditamentos, comunicações, instruções e convocações, relativas ao certame, que passarão a fazer parte do 
instrumento convocatório como se nele estivesse transcrito e acerca dos quais não poderá o candidato alegar 
desconhecimento. 

Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem 
fundamentação ou referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa.  

E também não são reconhecidos recursos via e-mail conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 003 
805064 - Barbara Nunes Angelo - Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar RECURSO com fulcro no item 16 e seguintes, sob os 
seguintes fundamentos: 
A candidata acima qualificada teve sua pontuação referente à apresentação de títulos retirada, e consequentemente 
sua classificação restou prejudicada, caindo da 7 (sétima) posição para 80 (octogésima), após a publicação do ato 
019/2017, alegando que a candidata infringiu o item 12.4 do referido edital.  
O título de graduação da candidata é de Bacharelado em Psicologia, abrangendo, assim, a área da Educação, 
conforme determina o edital em questão. 
Ainda, a área que a candidata concorre diz respeito ao AUXILIO NA EDUCAÇÃO, e não lecionar, assim, o fato da 
mesma possuir diplomação na área de psicologia, apenas enaltece suas aptidões para o exercício da função de 
monitora de educação inclusiva. 
[...] Neste norte, a pontuação da recorrente deverá ser reestabelecida uma vez que o diploma da candidata preenche 
plenamente os requisitos do edital, vale ressaltar que este não é claro e preciso SOBRE quais cargos dizem respeito à 
área da educação. Diante do exposto, requer:         O restabelecimento da pontuação da graduação e classificação, 
referente à primeira classificação preliminar onde a candidata foi classificada em 7 (sétimo) lugar. 
Parecer da Banca: O edital é claro e define especificamente no subitem 12.4, que é sequencia do item 12.Da prova 
de Títulos e Tempo de Serviço:  

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. 
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Há que se esclarecer que a formação superior em Psicologia é um bacharelado e não uma licenciatura, e  um 
bacharel é formado para atuar de forma mais ampla no mercado, a licenciatura habilita a lecionar e está 
estreitamente relacionado à educação. 
 

REf. Bibliográfica: 
Licenciaturas: os cursos de licenciatura habilitam o profissional a atuar como professor na 
Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São cursos superiores de graduação que 
formam profissionais licenciados em Química, Física, Letras, Matemática, Geografia, Ciências 
Biológicas e Pedagogia. 
Bacharelado: os cursos de bacharelado não habilitam o profissional a lecionar. São cursos 
superiores de graduação que dão o título de bacharel. Para atuar como docente, o bacharel precisa 
de curso de complementação pedagógica. E para lecionar no Ensino Superior exige-se que o 
profissional tenha, no mínimo, curso de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização). 
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=formacao 
 

Tendo o edital claramente especificado que é na área da educação, o bacharelado não se aplica, pois o cargo de 
monitor está relacionado à educação e uma das suas primeiras atribuições, conforme anexo II do edital é: 

I - auxiliar a docência nas práticas pedagógicas, mediando o desenvolvimento do aluno juntamente com o 
professor, em situações que requeiram auxílio, como higiene, alimentação e locomoção dos educandos;   

 
Tais regras já eram de conhecimento do candidato, quando efetuou a inscrição, concordando com o edital: 

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, bem como em eventuais 
aditamentos, comunicações, instruções e convocações, relativas ao certame, que passarão a fazer parte do 
instrumento convocatório como se nele estivesse transcrito e acerca dos quais não poderá o candidato alegar 
desconhecimento. 

Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação ou 
referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

E também não são reconhecidos recursos via e-mail conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 004 
810097 - Daiany Fernanda Zacarias Deschamps - Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
Pontuação da prova de títulos diminuiu. Foi retirado o tempo de serviço após a concessão de novo prazo para alguns 
candidatos. 
Na classificação preliminar anterior a nova concessão de prazo para a prova de títulos a banca havia pontuado meu 
tempo de serviço conforme declarado entregue pelos correios.  Meu tempo de serviço foi declaro pela secretaria do 
estado de educação, como sabido não possui vaga de monitores apenas professor. Segue anexo declarações.  
Peço deferimento do meu tempo de serviço computado pela banca anteriormente na primeira classificação 
preliminar. 

Parecer da Banca:  O comprovante apresentado pela candidata não é nenhuma certidão, atestado ou declaração, é 
apenas uma impressão de uma pagina da internet, a qual não esclarece em qual função a candidata prestou o serviço. 
Não podendo ser possível identificar se foi na função de professor todo o tempo ali descrito, que poderia ser de 
secretário, técnico, diretor ou qualquer outra função no Estado de SC. Caso houvesse a função, seria aceito uma vez 
que foi emitido por órgão oficial, no entanto isso não ocorreu. O edital estabelece que o comprovante deve ser: 
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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. 

Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação ou 
referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

E também não são reconhecidos recursos via e-mail conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 005 
807839 - Deise Pereira Costa - Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
Diante da falta de clareza e contradições encontradas no certame ponto relevante quanto a abertura dada no titulo 
de graduação em nenhum momento especificou que deveria ser na área da educação, dando margem a serem 
aceitos todos os diplomas de ensino superior. [...] 
Requer o deferimento e aceitação de todos os títulos de graduação pois a falta de clareza no quesito dá jus aos 
candidatos.[...] 
Todos esses objetivas estão embasados nos princípios constitucionais do artigo já mencionados, nesses termos peço 
que atentem para o principio da legalidade, impessoalidade, razoabilidade, adequação, igualdade e motivação 
preconizado no art. 37 c-c 93, IX da Constituição Federal. 
Parecer da Banca:  A candidata apresentou certificado de graduação de bacharel em Direito.  
O edital é claro e define especificamente no subitem 12.4, que é sequencia do item 12. “Da prova de Títulos e Tempo 
de Serviço”:  

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. 
 

Há que se esclarecer que a formação superior em bacharel é formado para atuar de forma mais ampla no mercado, a 
licenciatura habilita a lecionar e está estreitamente relacionado à educação. 
 

REf. Bibliográfica: 
Licenciaturas: os cursos de licenciatura habilitam o profissional a atuar como professor na 
Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São cursos superiores de graduação que 
formam profissionais licenciados em Química, Física, Letras, Matemática, Geografia, Ciências 
Biológicas e Pedagogia. 
Bacharelado: os cursos de bacharelado não habilitam o profissional a lecionar. São cursos 
superiores de graduação que dão o título de bacharel. Para atuar como docente, o bacharel precisa 
de curso de complementação pedagógica. E para lecionar no Ensino Superior exige-se que o 
profissional tenha, no mínimo, curso de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização). 
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=formacao 
 

Tendo o edital claramente especificado que é na área da educação, o bacharelado não se aplica, pois o cargo de 
monitor está relacionado à educação e uma das suas primeiras atribuições, conforme anexo II do edital é: 

I - auxiliar a docência nas práticas pedagógicas, mediando o desenvolvimento do aluno juntamente com o 
professor, em situações que requeiram auxílio, como higiene, alimentação e locomoção dos educandos;   

 

Tais regras já eram de conhecimento do candidato, quando efetuou a inscrição, concordando com o edital: 

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, bem como em eventuais 
aditamentos, comunicações, instruções e convocações, relativas ao certame, que passarão a fazer parte do 
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instrumento convocatório como se nele estivesse transcrito e acerca dos quais não poderá o candidato alegar 
desconhecimento. 

Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação ou 
referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

E também não são reconhecidos recursos via e-mail conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 006 
831091 - Fernanda Polidoro Dos Santos - Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
Após a banca anular 3,00 pontos da prova de titulo, por alegar que minha graduação não correspondia ao desejado, 
minha colocação  que estava em 4º lugar caiu para 55º lugar.  
O motivo que me leva a pedir nova análise do que houve, pois no item 12.4, na página 17, ao quadro (A), item (A), na 
página 16, deste certamente. Se observa que há contradição, onde a página 16 não especifica a área de formação, 
porém nos outros itens e na página seguintes aparece a exigência na área da educação, tanto que, ao ler e reler o 
edital fica a dúvida da retirada de pontos da graduação, pois a exigência maior era o titulo de Magistério e não da 
graduação na área da educação. recuperação dos 3 pontos da graduação que a banca já havia concedido a mim. 
Parecer da Banca: Candidata apresentou certificado de graduação em psicologia. 
O edital é claro e define especificamente no subitem 12.4, que é sequencia do item 12. “Da prova de Títulos e Tempo 
de Serviço”:  

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. 
 

Há que se esclarecer que a formação superior em bacharel é formado para atuar de forma mais ampla no mercado, a 
licenciatura habilita a lecionar e está estreitamente relacionado à educação. 
 

REf. Bibliográfica: 
Licenciaturas: os cursos de licenciatura habilitam o profissional a atuar como professor na 
Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São cursos superiores de graduação que 
formam profissionais licenciados em Química, Física, Letras, Matemática, Geografia, Ciências 
Biológicas e Pedagogia. 
Bacharelado: os cursos de bacharelado não habilitam o profissional a lecionar. São cursos 
superiores de graduação que dão o título de bacharel. Para atuar como docente, o bacharel precisa 
de curso de complementação pedagógica. E para lecionar no Ensino Superior exige-se que o 
profissional tenha, no mínimo, curso de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização). 
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=formacao 
 

Tendo o edital claramente especificado que é na área da educação, o bacharelado não se aplica, pois o cargo de 
monitor está relacionado à educação e uma das suas primeiras atribuições, conforme anexo II do edital é: 

I - auxiliar a docência nas práticas pedagógicas, mediando o desenvolvimento do aluno juntamente com o 
professor, em situações que requeiram auxílio, como higiene, alimentação e locomoção dos educandos;   

 
Tais regras já eram de conhecimento do candidato, quando efetuou a inscrição, concordando com o edital: 

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, bem como em eventuais 
aditamentos, comunicações, instruções e convocações, relativas ao certame, que passarão a fazer parte do 
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instrumento convocatório como se nele estivesse transcrito e acerca dos quais não poderá o candidato alegar 
desconhecimento. 

Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação ou 
referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

E também não são reconhecidos recursos via e-mail conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 007 
820626 - Filipi Dos Anjos Waltrick - Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
eu fiz o envio de títulos no  dia 30/01 mais não foi acrescentado a minha nota ... eu estou no edital só com a nota da 
prova,  no edital estava bem claro que só não poderia enviar quem já tinha enviado os títulos antes, que não foi o 
meu caso.. ou seja eu não tinha enviado títulos e nem tempo de serviço antes .. dai acabei enviado os meus títulos 
no dia 30/01 que foi a prorrogação do novo prazo de entrega de títulos  eu só quero que arrumem a minha nota .. 
porque eu enviei os títulos no prazo passado pelo edital.. re contagem de pontos  recontagem de pontos. 
Parecer da Banca:  O candidato já havia apresentado a documentação de títulos, através do sedex DY 77923297 BR, 
de 09/01/2018, no qual encaminhou somente o comprovante de inscrição sem os requerimentos, anexos 
obrigatórios, portanto recebeu nota 0,00. Sua documentação foi avaliada e pontuada, portanto não foi convocado 
pelo ato 012/2018, que estabelece: 

1. CONCEDER novo prazo para entrega de títulos única e exclusivamente aos candidatos do Cargo de Monitor 
de Educação Inclusiva, constantes no anexo I deste ato. 

1.1.  Não serão recebidos títulos de candidatos que haviam enviado documentação anteriormente, nem mesmo 
será aceito a complementação de documentação. 

Mesmo não sendo convocado o candidato compareceu ao local de recebimento de títulos e insistiu que fossem 
recebidos, a atendente recebeu e emitiu protocolo, e informou que a Banca ia verificar e avaliar. 
O posicionamento desta banca é de cumprir o edital e o item 1.1. do ato 012/2018, não reconhecendo a segunda 
entrega do candidato, prevalecendo a primeira documentação enviada via sedex. 

Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação ou 
referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

E também não são reconhecidos recursos via e-mail conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 008 
812853 - Gabrielle Franca Alves De Freitas - Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
Nao foi feita a contagem dos títulos , tempo de serviço.  
Foi entregue no dia 29/01 tempo de serviço,  para prova de títulos e protocolado com o recebedor Gustavo Reis, na 
Secretaria de educação de Camboriú.  Realizar a contagem dos pontos , e uma nova classificação considerando a 
pontuação. 
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Parecer da Banca:  A candidata apresentou apenas tempo de serviço na área de monitoria, e como já informado e 
repetido diversas vezes nestes recursos Foi pontuado apenas tempo de serviço na função de professor, conforme item 
do edital: 

12.3 c) Tempo de serviço no magistério (função professor). (Federal, estadual, municipal e particular) 
12.12. DO TEMPO DE SERVIÇO 
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, devendo o candidato apresentar obrigatoriamente: [...] 

Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação 
ou referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa.  

E também não são reconhecidos recursos via e-mail conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO RECURSO NÃO RECONHECIDO – PONTUAÇÕES MANTIDAS 

 
Parecer 009 
804767 - Jetiani Notari - Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
Devido a banca ter anulado 3,00 pontos da prova de título,  devido a banca alegar que meu titulo não é da área da 
educação.  É nítido o equívoco que houve , em análise do item 12.4 , na página. 17 , ao quadro (a), item( a) , na 
página.  16, deste certame. Pode se observar que há contradição,  onde a pág. 16 não específica a área de formação 
e já nos outros itens e na página seguintes sim pedem na area da educação, tanto que essa mesma banca já havia 
concedido os pontos a todos que levaram formação em outra área. 
Peço que analisem  e honre o que esta escrito no edital no quadro( a) , item (a) na página 16. 
Reuperacao dos 3,00 pontos da graduacao que está banca já tinha me concedido. 
Parecer da Banca:  A candidata apresentou graduação em logística. 
O edital é claro e define especificamente no subitem 12.4, que é sequencia do item 12. “Da prova de Títulos e Tempo 
de Serviço”:  

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. 
 

Há que se esclarecer que a formação superior em bacharel é formado para atuar de forma mais ampla no mercado, a 
licenciatura habilita a lecionar e está estreitamente relacionado à educação. 
 

REf. Bibliográfica: 
Licenciaturas: os cursos de licenciatura habilitam o profissional a atuar como professor na 
Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São cursos superiores de graduação que 
formam profissionais licenciados em Química, Física, Letras, Matemática, Geografia, Ciências 
Biológicas e Pedagogia. 
Bacharelado: os cursos de bacharelado não habilitam o profissional a lecionar. São cursos 
superiores de graduação que dão o título de bacharel. Para atuar como docente, o bacharel precisa 
de curso de complementação pedagógica. E para lecionar no Ensino Superior exige-se que o 
profissional tenha, no mínimo, curso de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização). 
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=formacao 
 

Tendo o edital claramente especificado que é na área da educação, o bacharelado não se aplica, pois o cargo de 
monitor está relacionado à educação e uma das suas primeiras atribuições, conforme anexo II do edital é: 

I - auxiliar a docência nas práticas pedagógicas, mediando o desenvolvimento do aluno juntamente com o 
professor, em situações que requeiram auxílio, como higiene, alimentação e locomoção dos educandos;   
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Tais regras já eram de conhecimento do candidato, quando efetuou a inscrição, concordando com o edital: 

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, bem como em eventuais 
aditamentos, comunicações, instruções e convocações, relativas ao certame, que passarão a fazer parte do 
instrumento convocatório como se nele estivesse transcrito e acerca dos quais não poderá o candidato alegar 
desconhecimento. 

Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação ou 
referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

E também não são reconhecidos recursos via e-mail conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 010 
810401 - Nayara Patricia Queiroz Vieira - Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
Meu cargo exige magisterio e nao querem por na pontuação.  
O cargo de monitor de inclusao exige magisterio sendo esta dentro do edital "magisterio" ser professor nao precisa 
ter essa função..somente cabe na area de monitor de inclusao quem fez o magisterio...eu fiz. O certo mesmo era 
voces cancelarem essa prova e fazer tudo de novo com o edital menos confuso. Meu cargo é de magistério sendo q 
em sala auxiliamos todos. Recontagem dos pontos. 
Parecer da Banca:  A exigência para de magistério é um requisito para assumir o cargo. O edital não prevê em 
nenhum momento que certificados de magistério serão pontuados. 

Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação ou 
referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

E também não são reconhecidos recursos via email conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA. 

 
Parecer  011 
795459 - Suelen Patricia  Meger Ruppenthal Rodrigues - Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Em síntese alega: 
solicito revisao na minha nota, pois apos a alteração da questao 26 para a letra A meu número de acerto passou a ser 
23 questoes pois a questão 26 eu coloquei a letra A e acertei depois que o gabarito foi alterado.  ja solicitei recurso 
contra a prova escrita  pois minha nota nao alterou automaticamente igual a de outras candidatas nao sendo 
alterada sendo que estou com nota 6,10 na prova escrita solicito para vcs pontuar a questão 26 e arrumar minha 
nota para 6,40 na prova escrita. 
tambem solicito a revisão da nota da nota de prova de titulos das candidatas que estão na seguinte colocação na 
classificação preliminar . 14, 17, 22, 24, 30, 32, 33, 40, 43, 44 e 58.  
devido anteriormente na classificação preliminar do dia 24 as mesmas ter pontuado essa quantidade de pontos por 
tempo de serviço como monitoras ( pois se fosse como professoras apresentariam agora ou anteriormente também 
os seus diplomas de faculdade e nao somente o seu tempo de serviço como PROFESSORAS). 
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recontagem da minha pontuação ( alteração da minha nota de 7,10 para 7,40). 
anulação do tempo de serviço das candidatas que ainda não foi revisto o tempo de serviço como monitoras e ainda 
estão pontuando. 
Parecer da Banca: 
1.  Referente a revisão de sua pontuação referente a questão 26, não há o que ser alterado, pois a candidata já havia 
assinalado a alternativa “A”, a troca de gabarito não afetou sua nota. A candidata obteve os seguintes acertos: 

8 acertos em CB = 1,60 e  15 acertos em CG = 6,10 – Total de Acertos 23 Nota igual 6,10, tal qual foi divulgado. 
Seu cartão digitalizado para conferência está disponibilizado na sua área do candidato. 

INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

2.  Referente ao recurso questionando notas e pontuação de tempo de serviço de outras candidatas,  

A candidata deve recorrer apenas contra sua própria pontuação, os documentos de todos os candidatos a este cargo 
foram avaliados e prevalece e mantem-se a pontuação divulgada. Foi pontuado apenas tempo de serviço na função 
de professor, conforme item do edital: 

12.3 c) Tempo de serviço no magistério (função professor). (Federal, estadual, municipal e particular) 
12.12. DO TEMPO DE SERVIÇO 
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, devendo o candidato apresentar obrigatoriamente: [...] 

A revisão já foi realizada e as notas atualizadas com base no seguinte item do edital: 

16.14. Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, poderá haver 
alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo candidato, para uma nota, pontuação e ou 
classificação superior ou inferior ou, ainda desclassificação do candidato que não obtiver, feitas as correções exigidas, 
a nota mínima na prova escrita objetiva ou nas demais avaliações realizadas. 

 Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação 
ou referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa.  

E também não são reconhecidos recursos via e-mail conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO RECURSO NÃO RECONHECIDO – PONTUAÇÕES MANTIDAS 

 
Parecer 012 
815177 - Marineide Borba Da Cunha - Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: Em síntese alega: 
Solicito que seja verificada  a pontuação de prova de títulos e tempo de serviços pois os mesmos foram enviados 
todos corretamente autenticados emetidos no  prazo e recebido pelo instituto iobv.  
Fundamentação: Solicito recontagem da pontuação da prova de títulos e tempo de serviços. Devido a somatória de 
acordo com a descrição do edital  foi inferior aos documentos enviados.( Era pra ser 3.50 e foi inferior ao mesmo) 
Peço revisão da recontagem de pontos ..Referente a títulos de especialização, cursos na área, tempo de serviço  e 
deferimento do mesmos. 
Parecer da Banca:  A pontuação da candidata está correta, o tempo de serviço como coordenadora de núcleo, não 
pontual, pois segundo o edital: 

12.12. DO TEMPO DE SERVIÇO 
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, devendo o candidato apresentar obrigatoriamente: [...] 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D A B D C A B C B D C A D D B A C D B A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C D B B A A D B C A C D B D B D A C B A 
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Não havendo nada a ser alterado. E segundo edital:  

16.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação ou 
referência bibliográfica não serão providos. 

16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

E também não são reconhecidos recursos via email conforme edital: 16.7 Não serão recebidos recursos interpostos 
por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital. 

INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 013 RETIFICADO CONFORME ATO 022/2017 
Cargo de Supervisor Escolar 
Candidata: 800985 – Francine Dalago Demetrio 
Por revisão da banca  

Chegou ao conhecimento desta banca que o certificado de pós graduação da referida candidata foi erroneamente 
pontuado, pois é em Supervisão escolar, que é requisito para assumir o cargo, o que fere o item 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 ainda no Quadro B) * Não serão pontuados certificados de cursos que são pré-requisitos 
para assumir o cargo. 

 

DEFERIDO - Reavaliando a documentação da candidata, comprovou-se o fato e deve ser alterada sua nota, retirando 
a pontuação da pós-graduação, ficando a mesma com a pontuação de 1,50 (um e cinquenta).  E reavaliando seu 
tempo de serviço que conforme declaração do Município de Itajaí no CEI Razão de Viver, exerceu a função de 
professor de agosto de 2007 a 2013, portanto mais de 3 anos, pontuado um total de 1,00 (um) ponto para tempo de 
serviço, somados aos cursos de aperfeiçoamento de um total de 100 horas, igual 1,00 a (um )ponto. Totalizando: 
 
Pós- graduação   = 0,00 (apresentou certificado que era requisito para o cargo) 
Cursos de aperfeiçoamento = 1,00 (100 horas) 
Tempo de Serviço = 1,00 (mais de três anos) 
 
Total da pontuação:  2,00 (dois) pontos 

 

A revisão já foi realizada e a nota será atualizada na Homologação do Resultado Final com base no seguinte item do 
edital: 

16.14. Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, poderá haver 
alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo candidato, para uma nota, pontuação e 
ou classificação superior ou inferior ou, ainda desclassificação do candidato que não obtiver, feitas as correções 
exigidas, a nota mínima na prova escrita objetiva ou nas demais avaliações realizadas. 

 

 E ainda com base: 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. 
 
Todo o cargo de Supervisor Escolar deve ser reclassificado o qual passa a vigorar na Homologação do Resultado 
Final, conforme segue: 
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Supervisor Escolar | Ensino Superior (com prova de títulos) 

Seq. 
Nº 

INSC 
Data Nasc CANDIDATO 

CB CE 
TA NPE NPT NF Situação 

Acertos Nota Acertos Nota 

1 817031 18/07/1975 Luciane Oliveira Leao 13 2,60 17 5,10 30 7,70 2,00 9,70 Aprovado 

2 804138 25/02/1960 Irines Giusti 9 1,80 15 4,50 24 6,30 3,17 9,47 Aprovado 

3 800985 26/12/1982 
Francine Dalago 
Demetrio 

10 2,00 16 4,80 26 6,80 2,00 8,80 Aprovado 

4 806230 15/01/1974 Renato Nunes 6 1,20 13 3,90 19 5,10 3,50 8,60 Aprovado 

5 797961 07/09/1970 
Claudia Fernandes 
Dos Santos 

10 2,00 17 5,10 27 7,10 1,22 8,32 Aprovado 

6 820656 05/05/1974 
Rineda Velleda 
Oliveira 

11 2,20 15 4,50 26 6,70 1,50 8,20 Aprovado 

7 820098 20/03/1987 
Franciele De Almeida 
Souza 

7 1,40 11 3,30 18 4,70 3,50 8,20 Aprovado 

8 812055 01/09/1971 
Claudia Regina Rocha 
Machado 

9 1,80 13 3,90 22 5,70 2,00 7,70 Aprovado 

9 811082 14/02/1964 Sonia Mara Krueger 7 1,40 16 4,80 23 6,20 1,15 7,35 Aprovado 

10 829271 15/03/1973 
Nilciane Azamor De 
Souza 

13 2,60 14 4,20 27 6,80 0,00 6,80 Aprovado 

11 824169 17/04/1984 Rogerio Schermer 14 2,80 13 3,90 27 6,70 0,00 6,70 Aprovado 

12 801541 16/06/1994 Camila Bacca 10 2,00 14 4,20 24 6,20 0,35 6,55 Aprovado 

13 828666 09/09/1970 
Marilucia Da Luz 
Tormen Criveletto 

7 1,40 16 4,80 23 6,20 0,00 6,20 Aprovado 

14 813071 09/03/1980 Jaison Gardini 7 1,40 11 3,30 18 4,70 1,35 6,05 Aprovado 

15 828855 24/07/1987 
Paula Monique 
Gonzaga 

9 1,80 14 4,20 23 6,00 0,00 6,00 Aprovado 

16 794956 15/03/1987 
Bruna  Vargas Arruda 
Wietcovsky 

10 2,00 13 3,90 23 5,90 0,00 5,90 Aprovado 

17 797314 22/09/1986 Cintia Redivo Couto 8 1,60 14 4,20 22 5,80 0,00 5,80 Aprovado 

18 826777 11/10/1981 
Jose Mauricio 
Gamarra Ramiro 

13 2,60 7 2,10 20 4,70 0,00 4,70 Aprovado 

19 796058 11/07/1985 Daiane Milke 7 1,40 9 2,70 16 4,10 0,15 4,25 Aprovado 

20 826136 09/07/1986 
Ulisses Antonio 
Guimarães Junior 

7 1,40 9 2,70 16 4,10 0,00 4,10 Aprovado 

 
 

Camboriú, 02 de janeiro de 2018. 
 

Elcio Rogério Kuhnen  
Prefeito de Camboriú 

 
 

 


