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ATO 015/2018  

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
EDITAL Nº 001/2018 DE PROCESSO SELETIVO  

 
 

O Senhor Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito de Camboriú, no uso de suas atribuições legais juntamente 
com a Comissão de acompanhamento do Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, divulgam o 
Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar, conforme segue: 
  

Parecer 001 
Candidato: 926555 - Carlos Alexandre Santos Silva - Agente Comunitário de Saúde Conde Vila Verde 
Alegação: A lei diz que a idade maior entre os candidatos terá a pontuação maior. Porém aguardo a classificação  
corrigida  pois os demais candidatos possuem idade abaixo aguardo classificação  final. 
Decisão da Banca: O Candidato interpreta de forma equivocada o texto legal. A interpretação correta do artigo é, 
em suma, que a idade serve como critério de desempate, ou seja, se duas ou mais pessoas estiverem em par de 
igualdade na nota final, o mais velho prevalecerá sobre os demais, entretanto, em momento algum será atribuída 
nota maior, até porque o critério avaliativo do concurso público são as provas, sendo a idade mero critério de 
desempate. Analisando a classificação do(a) candidato(a), constatamos que a classificação está correta, nos termos 
que fora publicado. Isto Posto conhece-se do recurso interposto, e no mérito, nega-lhe provimento. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA. 

 
Parecer 002 
Candidato: 888167 - Marilene Teixeira Rosalino - Agente Comunitário de Saúde Santa Regina 
Alegações: Gostaria de recorrer quanto a este resultado pois discordo da nota em questão. De acordo com a minha 
pontuação eu fiz 5,20  com 21 acertos e o resultado da classificação preliminar foi 5,0, com 21 acertos.  
Decisão da Banca: Analisando o cartão-resposta da candidata e fazendo a recontagem, comprovou-se que seus 
acertos são 10 em Conhecimentos Básicos e 10 em Conhecimentos Específicos, totalizando 20 acertos, sendo 
exatamente o que foi divulgado na classificação preliminar. Para sua conferência o seu cartão resposta encontra-se 
divulgado na sua área restrita a qual deve ser acessa com sua senha e CPF. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 003 
Candidato – 888168 - Marilene Teixeira Rosalino - Agente de Endemias 
Alegações: Gostaria de recorrer quanto a este resultado pois o mesmo não confere o gabarito com a classificação 
preliminar, pois pelo gabarito eu fiz 24 acertos ficando com a nota de 5,8 e pela classificação consta 20 acertos com 
a nota de 5.0 ficando com o 8° lugar, sendo que pelo gabarito minha colocação seria o 2º lugar. 
Decisão da Banca:  Não assiste razão à candidata, neste cargo ela obteve maior pontuação e está corretamente 
classificada. Analisando o cartão-resposta do candidat0 e fazendo a recontagem, comprovou-se que seus acertos são 
14  em Conhecimentos Básicos e 10 em Conhecimentos Específicos, totalizando 24 acertos, sendo exatamente o que 
foi divulgado na classificação preliminar. Para sua conferência o seu cartão resposta encontra-se divulgado na sua 
área restrita a qual deve ser acessa com sua senha e CPF. Quanto o questionamento sobre a desistência de outros 
candidatos, o município chamará sempre na sequencia dos aprovados. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 004 
Candidato: 914527 - Breno Henrique Tavares Martins - Agente de Endemias 
Alegações: Visto que minha média de nota referente a outros cargos foi superior e meu cartão resposta não bateu 
com o que foi informado , já trabalhei na prefeitura no período de dois anos e preciso dessa revisão pois preciso do 
trabalho e visto que minha média foi boa .também não sei como vai ficar no caso de alguém desistir se se encaixa 
automaticamente ou como vai ser feito porque não vir no edital .me ajudem nessa revisão com compreensão de um 
pai que precisa  de desse trabalho  
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Decisão da Banca: Analisando o cartão-resposta do candidat0 e fazendo a recontagem, comprovou-se que seus 
acertos são 8 em Conhecimentos Básicos e 7 em Conhecimentos Específicos, totalizando 15 acertos, sendo 
exatamente o que foi divulgado na classificação preliminar. Para sua conferência o seu cartão resposta encontra-se 
divulgado na sua área restrita a qual deve ser acessa com sua senha e CPF. Quanto o questionamento sobre a 
desistência de outros candidatos, o município chamará sempre na sequencia dos aprovados. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 005 
Candidato: 920054 - Luciano Leandro Colla - Agente de Endemias 
Alegações: Venho através da presente argumentar os seguintes fatos: 
PRIMEIRO: No momento estou desempregado tenho 43 anos e o mercado de trabalho não oferece mais condições 
para quem tem essa IDADE arrumar emprego, assim  é plausível que eu tenha melhores oportunidades em serviço 
público., por isso a necessidade hj de recorrermos ao serviço público  
SEGUNDO: fiz o seletivo de ITAJAI para agente de endemias e nao logrei exito  assim tenho interesse e muito em me 
solidificar nessa area de vigilancia epidemiológica sendo essa minha oportunidade ultima. 
TERCEIRO; sou miope também outro fator para nao conseguir arrumar emprego no serviço privado haja vista a 
dificuldade disso envio anexo minha receita de oculos para confirmar minha condiçao  
QUARTO; também sou carente conforme anexo meu condiçao de CAD UNICO consultem meu NIS 12436160432 veja 
minha condiçao de carente sendo apenas eu e meu pai na familia. 
QUINTO: PRETENDO trabalhando começar uma faculdade na area de biomedicina para poder se especializar  nessa 
area da vigilancia epidemiológica, por isso preciso ser contrador pela prefeitura de camboriu. 
SEXTO: na realidade sou candidato a vagas  de pessoa com deficiencia porque minha deficiencia é de dificil 
comprovaçao apenas VIA JUDICIAL entao estou pedindo encarecidamente que revejam minha condiçao e me 
incluam na VAGA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA. 
Nos termos peço deferimento para RECLASSIFICAÇAO PARA A 3(TERCEIRA) POSIÇAO NO CARGO DE AGENTE DE 
COMBATE DE ENDEMIAS. 
Decisão da Banca: Em que pese as alegações do candidato, não verificamos em seu bojo qualquer argumento capaz 
de alterar a classificação, por precaução revisamos a classificação preliminar publicada, e constatamos a exatidão 
das informações lá contidas.  O candidato também não solicitou vaga para deficiente nos termos e tempo previsto 
no edital. Isto posto nega-se provimento ao recurso. 
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA. 

 
Parecer 006 
Candidato: 892313 - Felipe Nazari - Auxiliar de Gestão 
Alegações:  venho por meio deste, iterpor recurso acerca da classificação do seletivo no cargo de AUXILIAR DE 
GESTÃO pois fiquei em 24º empatado com 3 pessoas,  e como menciona a lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 , 
acerca das providências e preferências para participantes do Tribunal do Juri, tal como: 
‘Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de 
condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos 
casos de promoção funcional ou remoção voluntária.’ (NR) 
E tendo como base o próprio edital deste concurso que me assegura a preferência conforme : 
14 DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 
14.4 Ocorrendo empate na nota final aplicar-se-á para o desempate, os seguintes critérios: 
14.4.2 Para os casos previstos na Lei 11.689/2008, será assegurada a preferência em igualdade de condições em 
Processo Seletivo, desde que jurados, devidamente comprovado. 
Concluindo, sou jurado com cadastro desde 2016 vide comprovantes anexos, qualquer outra prova necessária para 
confirmação estou à disposição.  
Minha posição final referente à classificação deverá ser 22ºvigésimo segundo. 
Agradeço a compreensão. 
Parecer da Banca: O pleito não poderá ser atendido, tendo em vista que o candidato não observou as disposições 
assinaladas no edital, especificamente no item 8.2.1. que diz: 
Os candidatos que pretenderem, em caso de empate na classificação final, o benefício da Lei 
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11.689/2008, deverão entregar ou enviar no endereço do IOBV (item 1.13), até o último dia de inscrições, cópia 
autenticada da certidão e ou declaração e ou atestado ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada 
em cartório) emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da 
função de jurado, os termos do art. 440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 2008. 
Assim sendo é intempestivo o requerimento formulado pelo candidato, pois este, deveria ter comprovado a sua 
condição até o último dia de inscrição. Isto posto, negamos provimento ao recurso do candidato. 
INDEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO MANTIDAS. 

 
 
Parecer 007 
Candidato: 901861 - Taila Cristina Motta - Auxiliar de Gestão 
Alegações: Olá pelo meu gabarito acertei 17 perguntas e la aparece apenas 16 acertos  
Parecer da Banca: Analisando o cartão-resposta do candidat0 e fazendo a recontagem, comprovou-se que seus 
acertos são 6 em Conhecimentos Básicos e 10 em Conhecimentos Específicos, totalizando 13 acertos,   sendo 
exatamente o que foi divulgado na classificação preliminar. Para sua conferência o seu cartão resposta encontra-se 
divulgado na sua área restrita a qual deve ser acessa com sua senha e CPF.  
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
 
Parecer 008 
Candidato: 909846 - Taylane Cecilia Dias De Oliveira - Enfermeiro (ESF) 
Alegações: Recontagem da pontuação 
Decisão da Banca:  Analisando o cartão-resposta do candidat0 e fazendo a recontagem, comprovou-se que seus 
acertos são 2 em Conhecimentos Básicos e 9 em Conhecimentos Específicos, totalizando 11 acertos, sendo 
exatamente o que foi divulgado na classificação preliminar. Para sua conferência o seu cartão resposta encontra-se 
divulgado na sua área restrita a qual deve ser acessa com sua senha e CPF.  
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 009 
Candidato: 919714 - Ademir Ewaldo Melchert filho - Motorista Socorrista (SAMU) 
Alegações: Acertei 17 questão, na correção está que acertei 14.  Por que? 
Decisão da Banca:  Analisando o cartão-resposta do candidat0 e fazendo a recontagem, comprovou-se que seus 
acertos são 4 em Conhecimentos Básicos e 10 em Conhecimentos Específicos, totalizando 14 acertos, sendo 
exatamente o que foi divulgado na classificação preliminar. Para sua conferência o seu cartão resposta encontra-se 
divulgado na sua área restrita a qual deve ser acessa com sua senha e CPF.  
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 010 
Candidato: 934156 - Damiana Gomes Da Silva - Recepcionista (GERAL) 
Alegações: Não consigo encontrar meu nome na classificação, na lista de aprovados e muito pouco na lista de 
reprovados .  
Decisão da Banca:  A candidata consta sim na lista de classificação e Analisando o cartão-resposta do candidat0 e 
fazendo a recontagem, comprovou-se que seus acertos são 7  em Conhecimentos Básicos e 8 em Conhecimentos 
Específicos, totalizando 15 acertos, sendo exatamente o que foi divulgado na classificação preliminar. Para sua 
conferência o seu cartão resposta encontra-se divulgado na sua área restrita a qual deve ser acessa com sua senha e 
CPF.  
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 
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Parecer 011 
Candidato: 888518 - Maria Sandra Ferreira De Brito - Técnico de Enfermagem (ESF) 
Alegações: minha nota , pela logica deveria ser arredondada para 40, porque foi acima de 35 pontos. obrigada 
Decisão da Banca: Não assiste razão à candidata, conforme edital não há arredondamento de notas. Analisando o 
cartão-resposta do candidat0 e fazendo a recontagem, comprovou-se que seus acertos são 8 em Conhecimentos 
Básicos e 7 em Conhecimentos Específicos, totalizando 15 acertos, sendo exatamente o que foi divulgado na 
classificação preliminar. Para sua conferência o seu cartão resposta encontra-se divulgado na sua área restrita a qual 
deve ser acessa com sua senha e CPF.  
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 012 
Candidato: 890967 - Tarcisio Ribeiro Da Silva - Técnico de Enfermagem (ESF) 
Alegações: SOLICITO REVISÃO NA CORREÇÃO DA MINHA PROVA, POIS CONFORME FOLHA DE CONFERÊNCIA E 
GABARITO, ACERTEI 20 QUESTÕES + 1 QUESTÃO ANULADA, CONSTANDO NO RESULTADO PRELIMINAR  APENAS 19 
ACERTOS. SENDO ASSIM ESTOU SENDO PREJUDICADO NA CLASSIFICAÇÃO FINAL. 
SOLICITO REVISÃO. 
Parecer da Banca: Analisando o cartão-resposta do candidat0 e fazendo a recontagem, comprovou-se que seus 
acertos são 6 em Conhecimentos Básicos e 13 em Conhecimentos Específicos, totalizando 19 acertos, já 
considerando a questão anulada,  sendo exatamente o que foi divulgado na classificação preliminar. Para sua 
conferência o seu cartão resposta encontra-se divulgado na sua área restrita a qual deve ser acessa com sua senha e 
CPF.  
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 013 
Candidato: 894320 - Valter Carvalho De Souza - Vigia 
Alegações:  PEÇO QUE VERIFIQUE OS PONTOS DA PROVA DE VIGIA  NOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
OS ACERTOS   ESTÃO NO MEU GABARITO SÃO: 
23A   26C   30B   32A  34D  35A 36B   37A  TOTALIZANDO 8  ACERTOS E NAO 7 COMO NO GABARITO PRELIMINAR. 
 SE SÃO 8 ACERTOS = 2,40 E NAO  2,10   
SOMANDO 1,6O COM 2,40= 4,0 APROVADO. 
Parecer da Banca: Analisando o cartão-resposta do candidat0 e fazendo a recontagem, comprovou-se que seus 
acertos são 8 em Conhecimentos Básicos e 7 em Conhecimentos Específicos, totalizando 15 acertos, ,  sendo 
exatamente o que foi divulgado na classificação preliminar. Para sua conferência o seu cartão resposta encontra-se 
divulgado na sua área restrita a qual deve ser acessa com sua senha e CPF.  
INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
 

 
CAMBORIÚ (SC), 20 de Abril de 2018. 

 
 

Elcio Rogério Kuhnen  
Prefeito de Camboriú 

 


