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ATO 010/PS/001/2018 

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2018  

 

O Senhor Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, torna público a Decisão 

do julgamento dos recursos contra a Classificação Preliminar, conforme segue: 

 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

830733 Alesandra Trajano Andreotte Professor III (Ensino Infantil) habilitado 

ALEGAÇÃO: Solicitado que verifique a possibilidade graduação das concorrentes Maira Rodrigues, 
Viviane Tavares, e Luana doze Santos pois o edital e muito claro que tem que ser pós na área que 
está concorrendo e elas não tem pós na área a Maira tem pós em gestão, a Viviane em 
psicopedagogia e a Luana em matemática por tanto as pós delas não podem contar. 

DECISÃO: Não assiste razão a candidata. 
O edital menciona que os títulos deverão ser relacionados à área do cargo, vejamos: 

12.2. A Prova de Títulos é constituída pela pontuação de certificados e ou diplomas de cursos de 

pós-graduação, devidamente autenticados em cartório e relacionados à área do cargo 

para a qual o candidato se inscreveu. 

Todos os certificados de Pós Graduação das candidatas mencionadas, possuem relação com o cargo 
escolhido, pois o verso de cada certificado possui todas as disciplinas ministradas em cada curso, e 
estão totalmente relacionadas ao cargo. 

RECURSO INDEFERIDO. 
 

 
 

833161 Lori De Oliveira Cardoso Segundo Professor de Turma - habilitado 

ALEGAÇÃO: Gostaria que fosse revista a classificação da lista de segundo professor, pois tem 
pessoas que estão como habilitado sendo que a pós não habilita ela na área da ed especial :Maíra 
Rodrigues não tem pós na área e outras pessoas mais. 

DECISÃO: Não cabe a banca do IOBV a avaliação dos certificados que são requisitos para os cargos. 
 Conforme consta em Edital:  

3.3. A escolaridade e requisitos exigidos, conforme anexo I e legislação em vigor, deverão ser 
comprovados quando da convocação do candidato para admissão.  

 
Sobre a Contratação: 

16.3. As providências e atos necessários para a convocação, e contratação dos candidatos 
aprovados/classificados e habilitados são de competência e responsabilidade do Município de 
SANTA ROSA DO SUL. 

 
Os candidatos apresentarão sua formação e todos os documentos exigidos no momento da contratação, 
diretamente para a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, que avaliará  
RECURSO IMPROCEDENTE – SITUAÇÃO MANTIDA 
 
E sobre o questionamento da pós graduação de candidata mencionada: 
O edital menciona que os títulos deverão ser relacionados à área do cargo, vejamos: 
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12.2. A Prova de Títulos é constituída pela pontuação de certificados e ou diplomas de cursos de pós-graduação, 

devidamente autenticados em cartório e relacionados à área do cargo para a qual o candidato se 

inscreveu. 

Todos os certificados de Pós Graduação das candidatas mencionadas, possuem relação com o cargo 
escolhido, pois o verso de cada certificado possui todas as disciplinas ministradas em cada curso, e 
estão totalmente relacionadas ao cargo. 

RECURSO INDEFERIDO. 
 

 
 

834079 Aline Espindola De Borba Professor IV (Língua Portuguesa) habilitado 

ALEGAÇÃO: Solicito recontagem na minha pontuação, pois enviei por Sedex a cópia autenticada da 
minha pós graduação. 

DECISÃO: Não assiste razão a candidata. 
O certificado de pós graduação não foi pontuado pois a candidata reprovou na prova escrita, com nota 
de 2,05, e sendo que para ser aprovada neste processo a candidata deveria ter tirado nota igual ou 
maior que 3,00, vejamos o que diz o edital, no item 9.1.2 alínea b: 
 

b) Etapa 2: Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os candidatos aprovados na prova escrita, 
com nota igual ou superior a 3,00 (três). 

Restando reprovada do Processo Seletivo e não sendo pontuado seu título. 
 
RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA 

 
 

846707 Greici Raupp Bitencourt Da Rosa Segundo Professor de Turma - habilitado 

ALEGAÇÃO: Gostaria de pedir para verificar a pontuação da pós da candidata Maíra Rodrigues, pois 
a mesma consta ali na classificação preliminar que tem pós especifica, sendo que a Pós dela é em 
Gestão Escolar, e no edital número 12, deixa bem claro que somente pós especifica contaria. 

DECISÃO: Não assiste razão a candidata. 
O edital menciona que os títulos deverão ser relacionados à área do cargo, vejamos: 

12.2. A Prova de Títulos é constituída pela pontuação de certificados e ou diplomas de cursos de pós-graduação, 

devidamente autenticados em cartório e relacionados à área do cargo para a qual o candidato se 

inscreveu. 

O certificado de Pós Graduação da candidata mencionada, possui relação com o cargo escolhido, pois 
o verso de cada certificado possui todas as disciplinas ministradas no curso, e está totalmente 
relacionadas ao cargo. 

RECURSO INDEFERIDO. 
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847883 Marisa Aparecida Pereira Waltrick Segundo Professor de Turma - habilitado 

ALEGAÇÃO: Boa tarde, me chamo Marisa Aparecida Pereira Waltrick e prestei concurso para a vaga 
de Segundo Professor de Turma - habilitado na cidade de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, na qual 
minha inscrição é 847883. Venho por meio deste informar o erro que consta na contagem de pontos 
dos títulos para a classificação do concurso, pois além da minha formação em pedagogia, concluí uma 
pós em educação especial e como solicita o edital enviei uma cópia do meu certificado, pois ainda não 
havia recebido meu diploma pelos correios, para o devido local pedido comprovando minha conclusão 
e junto, meu histórico e não contou para minha classificação, não recebi o pontos a mais por ter 
concluído minha pós. Peço então a recontagem da pontuação dos títulos, com meus devidos pontos 
vinculados a pós concluída. 
Envio em anexo caso necessário, uma foto de meu certificado original. Desde já agradeço a 
disponibilidade de vocês e fico no aguardo para uma resposta, obrigada! 

DECISÃO: Em conferência a documentação apresentada pela candidata, a banca constatou que a 
mesma apenas encaminhou uma cópia simples de um certificado de Pós Graduação. 
O edital deixa claro que as cópias deveriam ser autenticadas em cartório, conforme segue: 

12.2. A Prova de Títulos é constituída pela pontuação de certificados e ou diplomas de cursos de pós-

graduação, devidamente autenticados em cartório e relacionados à área do cargo para a qual o 

candidato se inscreveu. 

Diante do exposto, não foi pontuado o título da candidata por estar fora dos padrões regrados em 
edital. 
RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 

 

 

 
SANTA ROSA DO SUL, 09 FEVEREIRO DE 2018. 

 
 

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 


