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ATO 010/2017  
DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL  DE CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2017  
 
O Senhor ALCIDES MANTOVANI, Prefeito de ZORTÉA, no uso de suas atribuições legais, juntamente 
com a Comissão de Concurso Público, e o Instituto o Barriga Verde,  tornam público a decisão referente 
aos recursos da Classificação Preliminar, conforme segue:  
 
 

Inscrição Candidato  Cargo 

843162 Claudete Andreis Blanck Professor II - Educação Especial 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscrição.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  
b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida.  

 

857414 Sandra Fachin Professor II - Educação Especial 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscrição.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  
b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida. 
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841490 Solange Pessoli Professor II - Educação Especial 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscriçã.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  

b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida. 

 

801816 Taila Antunes De Lima Professor II - Educação Especial 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem do Cartão-resposta, alegando possuir mais acertos do 
que aqueles divulgados na Classificação Preliminar. Questiona a pontuação atribuída a ela, pela nota 
da Pós-graduação, afirmando não possuir pós-graduação. E ainda, solicita esclarecimentos sobre a 
situação dos candidatos que não possuem graduação, sendo que o requisito para o cargo é possuir 
habilitação em Educação Especial. 

DECISÃO: Em análise ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que a mesma obteve 6 acertos 
em conhecimentos gerais com 1,20 pontos e 21 acertos em conhecimentos específicos com 5,88 
pontos, totalizando 27 acertos, com nota final da prova escrita de 7,08, conforme consta na 
classificação preliminar. A candidata anulou a questão número 13, pois rasurou a alternativa ‘a’ e 
preencheu completamente a alternativa ‘c’. Conforme item do edital:  

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

Não assiste razão a candidata recorrente.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para 
conferência. 
 
Verificando a situação mencionada pela candidata referente a pontuação de títulos, houve um 
equívoco no momento da digitação das notas, sendo atribuída erroneamente nota para a candidata. 
Desta forma, a banca decide por retirar a nota de 0,50 referente a Nota da Prova de Títulos. 
  
Sobre o questionamento do nível de escolaridade dos candidatos, a banca reforça os itens presentes 
em Edital:  

1.9. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e 
das condições do Concurso Público, 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 transcritos e acerca 
dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento.  
 
2.2. A comprovação da escolaridade e o preenchimento dos demais requisitos legais indispensáveis à 
nomeação para exercício de cargo público será exigida unicamente no ato da contratação para a 
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função pública. A não apresentação, naquela ocasião, de todos os documentos exigidos implicará na 
desclassificação do Concurso Público e imediata convocação do candidato seguinte na ordem de 
classificação. (Grifo nosso) 

 
16.11. Por ocasião da nomeação serão exigidos, dos candidatos aprovados e convocados os 
documentos que comprovem os requisitos para provimento no cargo conforme item 2 deste edital, 
além de outros exigíveis à época da nomeação conforme legislação.  
16.12. O não cumprimento dos quesitos necessários impede a posse do candidato. 
 

Desta forma, o candidato deverá apresentar os documentos necessários para assumir o cargo, 
juntamente com o requisito exigido em Edital, somente no momento da contratação, caso não cumpra 
todos os requisitos, cabe ao Município de Zortéa aplicar as penalidades cabíveis.  

 

812093 Carina Da Silva Calliari Moro Professor II - Educação Física 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscrição.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  
b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida. 

 

845370 Andreia Dos Santos Sonego Professor II - Educação Infantil 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem do Cartão-resposta, alegando possuir mais acertos do 
que aqueles divulgados na Classificação Preliminar. 

DECISÃO: Em análise ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que a mesma obteve 7 acertos 
em conhecimentos gerais com 1,40 pontos e 19 acertos em conhecimentos específicos com 5,32 
pontos, totalizando 26 acertos, com nota final da prova escrita de 6,72, conforme consta na 
classificação preliminar. 
Não assiste razão a candidata recorrente.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para 
conferência. 

 

840417 Cleusa De Lurdes Bernardi 
Genaro 

Professor II - Educação Infantil 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem do Cartão-resposta, alegando possuir mais acertos do 
que aqueles divulgados na Classificação Preliminar. 

DECISÃO: Em análise ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que a mesma obteve 5 acertos 
em conhecimentos gerais com 1,00 pontos e 19 acertos em conhecimentos específicos com 5,32 
pontos, totalizando 24 acertos, com nota final da prova escrita de 6,32, conforme consta na 
classificação preliminar. 
Não assiste razão a candidata recorrente.  
O cartão-resposta da candidata encontra-se digitalizado na área restrita do candidato para 
conferência. 
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811798 Jesiele Pilonetto Lopes Duarte Professor II - Educação Infantil 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscrição.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  
b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida. 

 

803426 Julieli Endele Pacheco Professor II - Educação Infantil 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, esta apresentou 
corretamente os documentos exigidos em Edital para a Participação na Prova de Títulos.  
Desta forma, a banca decide por atribuir nota de 0,50 à Prova de Títulos, passando a ficar com 
Nota Final de 8,42.  
DEFERIDO – Classificação alterada.  

 

815010 Marilei Aparecida Machado Professor II - Educação Infantil 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscrição.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  
b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida. 

 

850570 Suzana Carla Bedendo Professor II - Educação Infantil 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, esta apresentou 
corretamente os documentos exigidos em Edital para a Participação na Prova de Títulos.  
Desta forma, a banca decide por atribuir nota de 0,50 à Prova de Títulos, passando a ficar com 
Nota Final de 7,46.  
DEFERIDO – Classificação alterada. 
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852602 Elizangela De Fatima Rodrigues Professor II - Séries Iniciais 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscrição.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  
b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida. 

 

828413 Maiara Beatriz Schiller Professor II - Séries Iniciais 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscrição.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  
b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida. 

 

814245 Maristela De Almeida 
Perin 

Professor II - Séries Iniciais 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscrição.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  
b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida. 

 



 

Estado de Santa Catarina 
Município de ZORTÉA 
Edital n.º 006/2017 de CONCURSO PÚBLICO   

 

848988 Patricia Fatima Teixeira Bareta Professor II - Séries Iniciais 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscrição.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  

b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida. 

 

812380 Roselaine Hoffma Professor II - Séries Iniciais 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, esta apresentou 
corretamente os documentos exigidos em Edital para a Participação na Prova de Títulos.  
Desta forma, a banca decide por atribuir nota de 0,50 à Prova de Títulos, passando a ficar com 
Nota Final de 7,58.  
DEFERIDO – Classificação alterada. 

 

845111 Roseli De Azeredo Professor II - Séries Iniciais 

ALEGAÇÃO: Candidata solicita recontagem da Prova de Título, pois não foi atribuída nota da sua 
Pós-graduação. 

DECISÃO: Em conferência aos documentos apresentados pela candidata, a banca identificou que 
não foi encaminhado o Comprovante de Inscrição da candidata.  
Conforme consta em Edital, item 12.6, alínea ‘b’: 
 

12.6. Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no 
IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. (cópia 
autenticada)  
b) Cópia do comprovante de inscrição. (cópia simples) (grifo nosso) 

 
Desta forma, a banca decide por não atribuir nota para a candidata recorrente.  
INDEFERIDO – Classificação mantida. 

 
 
 

ZORTÉA, 21  de fevereiro de 2018. 
 

ALCIDES MANTOVANI  
Prefeito Municipal 

 


