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ATO Nº 001/2018  

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA O EDITAL 

DECONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018  

 

O Senhor Dair Jocely Enge, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a 

comissão municipal de Concurso Público e o Instituto O Barriga Verde, tornam público o julgamento 

dos recursos contra o Edital, conforme segue: 

Parecer 001 
Recursante: Flavia Cristina Vestervig, Katiusa de Avis Girardi, Patricia Noemia Peters, Yasmine 
Muriel Vogel do Rosário. 
Solicitação: Em síntese as recursantes solicitam alteração da data da Realização da prova por 
coincidir com a data de realização de Concurso Público Estadual em Santa Catarina. 
 Resposta: Não assiste razão ao pedido dos recorrentes, visto que cabe ao candidato avaliar qual 
concurso lhe é de maior relevância, não podendo esta banca alterar toda a logística e organização 
do certame levando em conta situações pontuais e particulares de cada candidato, não sendo este 
motivo suficiente para alteração da data da prova. 
RECURSO INDEFERIDO  
 

Parecer 002 
Recursante: Sabrina Kretzler Weisheimer 
Solicitação: Fica impossível para uma pessoa estudar todos os itens apresentados no edital, pois 
atualidades por exemplo não diz o ano. Seria atualidades apenas de 2017 e 2018? e gerais não há 
possibilidades de estudar "Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, 
tecnologia, Economia, e organização política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. 
Ciências naturais e meio ambiente. "  Como trata-se do município de Palmitos seria coerente que 
fosse apenas do município. “GERAIS E ATUALIDADES 

Análise de assuntos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, ciência e tecnologia, 
energia, esporte, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas 
vinculações históricas. Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e 
organização política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente.” 

Resposta:  Não assiste razão à candidata, o item cobrado no conteúdo programático dos editais, 
não se restringe apenas à atualidades, Como a própria candidata descreve em seu recurso, o item 
do anexo III do edital cobra conhecimentos “GERAIS e ATUALIDADES.” 
Não há porque delimitar linha de tempo, visto que o conteúdo abrange inclusive aspectos da história.  
O objetivo não é apenas testar o quanto o candidato conhece do cenário político, econômico ou 
cultural do momento, como sua interpretação dos fatos e, muitas vezes, sua proposta de solução. 
Este tópico do edital busca trazer temas que normalmente são notícias recentes, dos últimos dois 
anos, e que foram amplamente veiculadas na mídia. Ainda assim, grandes eventos históricos podem 
permear as questões – é importante que o candidato conheça, pelo menos, as linhas gerais desses 
acontecimentos, combinado com outros assuntos da sociedade, como já citado “Geografia, 
Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política do mundo, do 
Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente e etc”. Além disso, um 
bom conhecimento de história é diferencial ao tratar de assuntos atuais. É possível traçar o início de 
movimentos sociais ou compreender políticas presentes ao se estudar o passado. 
RECURSO INDEFERIDO – CONTEÚDO MANTIDO 

 
 

Palmitos, 12 de junho de 2018. 
 

Dair Jocely Enge 
Prefeito Municipal 


