
 
 

 

ATO Nº 016/2018 

DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA 

PROVA ESCRITA E PROVA PRÁTICA DO EDITAL Nº 001/2018 CONCURSO PÚBLICO 

 

O Senhor Dair Jocely Enge, Prefeito Municipal de Palmitos, 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 a pontuação preliminar da Prova escrita e Prática 

conforme segue: 

1. CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO (40H) 

Candidatas: 1043899- Adriana Hildebrando Dos Santos Bortoli  
1047783- Nahnachara Miotto Hirsch 
1033477- Eliane Furlaneto Reinheimer 
Alegação: As candidatas impetraram recurso, alegando que, Segundo o item 8.1.4, do 
Concurso Público Edital 01/2018, Para os demais candidatos , o concurso terá uma única 
etapa, que consiste de PROVA ESCRITA OBJETIVA, de caráter classificatório , sendo 
considerados aprovados os candidatos com nota igual ou superior a 3,00(três).Então, como 
consta no edital, gostaria que fosse reavaliada a minha classificação, pois atingi a nota 4,68, 
sendo assim APROVADA. 

Decisão da Banca: Em análise ao Edital 001/2018 de Concurso Público verifica-se o seguinte 
em relação à nota mínima para aprovação: 8.1.4 Para os demais cargos, o Concurso terá 
uma única etapa que consiste de PROVA ESCRITA OBJETIVA, de caráter classificatório, 
sendo considerados aprovados os candidatos com nota igual ou superior a 3,00 (três). 

Já o item 13 do Edital em seus subitens prevê o seguinte:  
13.2 São considerados aprovados neste Concurso Público os candidatos que atingirem nota 
final igual: 
13.2.1 –  diferente de 0,00 (zero) para os cargos de motorista e operador de máquinas 
13.2.2- igual ou superior a 3,00 (três) para os cargos de professor. 
13.2.3- igual ou superior a 5,00 (cinco) para os demais cargos. 

Levando-se em conta a divergência existente entre os itens do Edital que preveem a nota 
mínima para aprovação e de forma a não prejudicar os candidatos, esta Banca decide por 
considerar o item 8.1.4 em que serão considerados aprovados os candidatos que atingirem 
nota igual ou superior a 3,0. Devendo ser publicado novo Ato que divulga a Classificação 
Preliminar considerando como aprovados todos os candidatos, (exceto cargos com exigência 
de prova prática), com média igual ou superior a 3,00.  
DEFERIDO –SITUAÇÃO ALTERADA  

 
2. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Candidata: 1050849 Elisete Juliana Malmann  

Alegação: A candidata impetrou recurso, solicitando revisão em relação a quantidade de 
acertos na prova de matemática e português, pois a nota não está de acordo com o número 
de questões que acertou conforme o gabarito conferido 

Decisão da Banca: Em análise ao cartão de respostas da Candidata, constatou-se que a 
candidata obteve 03 acertos em Língua Portuguesa e 05 acertos em Matemática, totalizando 
08 acertos em conhecimentos básicos com nota 2,40 e 09 acertos em Conhecimentos 
Específicos com nota 6,30 Totalizando 17 acertos com nota final 8,70, conforme consta da 
Classificação Preliminar.  

O cartão resposta da candidata segue divulgado em sua área do candidato para conferência.  

INDEFERIDO–CLASSIFICAÇÃO MANTIDA   

 
 
 



 
3. CARGO 

DE 
NUTRICIONISTA 

Candidata: 1026669 Dalila Elen Schneider 
Alegação: A candidata impetrou recurso, solicitando revisão em relação a quantidade de 
acertos. Consta na Classificação preliminar 18 acertos na área de Conhecimentos 
Específicos, totalizando nota 5,04. Ao conferir o gabarito destacável da prova, contei 19 
acertos, somando nota de 5,32 em conhecimentos específicos. Dessa forma, peço a 
recontagem da minha pontuação. 

Decisão da Banca: Em análise ao cartão resposta da candidata, constatou-se que a 
candidata obteve 10 acertos em conhecimentos Básicos com nota 2,00 e 18 acertos em 
conhecimentos específicos com nota 5,04. Totalizando 28 acertos com nota final 7,04 
conforme consta da Classificação Preliminar.  

O cartão resposta da candidata segue divulgado em sua área do candidato para conferência.  

INDEFERIDO–CLASSIFICAÇÃO MANTIDA   

 
 

4. CARGO DE PROFESSOR II (40h) 

Candidata: 1052564-Cassiane Maria Chiamulera  
Alegação: A candidata impetrou recurso, solicitando revisão em relação a quantidade de 
acertos. Solicito a verificação do número de acertos na minha prova.  Considerando que 
conforme meu gabarito em Conhecimentos Específicos, fiz 24 acertos, e 08 nos 
Conhecimentos Gerais perfazendo uma soma de 32 acertos. No entanto na classificação 
preliminar aparece um total de 31 acertos (pontos). 

Decisão da Banca: Em análise ao cartão resposta da candidata, constatou-se que a 
candidata obteve 08 acertos em conhecimentos Básicos com nota 1,60 e 23 acertos em 
conhecimentos específicos com nota 6,44. Totalizando 31 acertos com nota final 8,04 
conforme consta da Classificação Preliminar.  

O cartão resposta da candidata segue divulgado em sua área do candidato para conferência.  

INDEFERIDO–CLASSIFICAÇÃO MANTIDA   

 
 

5. CARGO DE PROFESSOR II (40h) 

Candidata: 1061456- Sirlei Galvagni Schneider  
Alegação: A candidata impetrou recurso, solicitando revisão em relação a quantidade de 
acertos. Gostaria que revisassem minha prova, pois meu gabarito não condiz com o que foi 
divulgado. Tenho 20 acertos das questões específicas na área.  Na divulgação são apenas 19 

Decisão da Banca: Em análise ao cartão resposta da candidata, constatou-se que a 
candidata obteve 06 acertos em conhecimentos Básicos com nota 1,20 e 19 acertos em 
conhecimentos específicos com nota 5,32. Totalizando 25 acertos com nota final 6,52 
conforme consta da Classificação Preliminar.  

O cartão resposta da candidata segue divulgado em sua área do candidato para conferência.  

INDEFERIDO–CLASSIFICAÇÃO MANTIDA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Recursos 
contra 
Aplicação das Provas Práticas  
 
6. CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS 

Candidata: 1032094-Marcio André Moretto  
Alegação: O candidato impetrou recurso, alegando que foi impedido de realizar a prova 
prática por alegação de ter chego no local com um período de 0,30 segundos de atraso. 
Porém os portões de entrada do local, 01 deles estava fechado, e o tempo que levei para dar 
a volta no prédio e chegar a porta que estava aberta, foi o período destes 0,30 segundos, o 
que me impediu de participar da prova. Ressalto que estive no local da apresentação no 
período permitido e fui impedido de realizar a prova. O que pode comprovar esta alegação, 
são as câmeras de segurança do local, no caso, prefeitura municipal de palmitos.  
 

Decisão da Banca: Quanto ao recurso impetrado pelo candidato, a banca de aplicação das 
provas práticas se manifestou a respeito conforme segue: 

Havia o portão de acesso principal para a prova prática, cujo endereço consta divulgado no 
ato 012/2018 de 03 de agosto de 2018: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS 

Rua Independência, 100 – Centro - Palmitos – SC 

Também no mesmo ato constava exatamente o horário de fechamento do portão principal de 
acesso: 
Evento Horários 

Fechamento do Local de Concentração  8h20min 

INICIO DA PROVA PRÁTICA 8h30min 

E ainda, faltando um minuto para o fechamento do portão de acesso, o coordenador da prova 
prática alertou sobre o horário em voz alta e aguardou o horário estipulado para fechar o 
portão e proceder com a chamada dos candidatos e abertura do malote contendo os 
formulários de avaliação, alguns candidatos foram testemunhas de todo este procedimento, 
inclusive a comissão da prefeitura municipal que acompanhou. 

Diante do exposto, esta Banca decide pelo indeferimento do Recurso. 

RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA 

 
7. CARGO DE MOTORISTA 

Candidatos:  
1052822- Jacson Marcelo Pimmel  
1031280- Ricardo De Oliveira 
Alegação: O candidato impetrou recurso, alegando que Conforme tabela Anexo 1 – Cargos 
na página 25 do edital. Nós pré-requisitos para o cargo de Motorista apresenta a seguinte 
descrição “Ensino fundamental Completo e CNH categoria “C” ou “D” ou “E”. Assim sendo eu 
Jacson Marcelo Pimmel portador da CNH categoria “AC” fiz a inscrição por me encaixar nos 
pré-requisitos acima mencionados. Realizei a prova, e na qual me classifiquei para a prova 
pratica, me apresentei no dia e horário estipulado para a prova pratica, porém não pude 
realiza-la, pois segundo os responsáveis que estavam presentes no ato da prova pratica, não 
permitiram que eu realiza-se a prova pratica, pois segundo eles necessitava a CNH com 
categoria “D” e “E”. Ainda me foi informado que esta informação estava declarada no edital no 
item 12.7.2.3 . Observando estas duas informações, percebe-se que há controvérsias nas 
informações, sendo que me sinto prejudicado e aguardo um posicionamento da empresa 
responsável para que assim sendo eu possa tomar as medidas cabíveis.  
 

Decisão da Banca:  
A Lei complementar Municipal nº 029/2010, em seu Anexo II e anexo XI, apresenta para o 

cargo de MOTORISTA e seus requisitos de investidura. Dentre os requisitos, está a exigência 

de possuir Carteira Nacional de Habilitação categorias C, D ou E. 

É certo que o texto da lei traz a expressão “ou”, o que, num primeiro momento, poderia indicar 



 

que todos aqueles que tivessem a CNH de uma destas categorias, cumpririam os requisitos 

para investidura no cargo. 

No entanto, quanto a Lei Municipal traz a expressão “ou” para definir o tipo de CNH 

necessária para investidura no cargo, assim o faz pelo fato de que a Administração Municipal 

possui uma gama variada de veículos e atividades, para as quais se exige, dependendo do 

tipo de veículo, categoria “C”, para outros veículos categoria “D” e para outros categoria “E”. 

No presente caso, a necessidade da administração municipal é a contratação de motoristas 

que possuem habilitação nas categorias “D” e “E”, pois os veículos para os quais são 

necessários motoristas, assim exigem. 

Portanto, a critério de gestão e necessidade da administração pública é que se faz 

constar, nas exigências do Edital do Concurso Público n° 001/2018, em seu item 

“12.7.2.3”, a exigência dos candidatos possuírem Carteira Nacional de Habilitação nas 

categorias “D” ou “E”  pois, frisa-se, há necessidade do município é contratar motoristas 

que possuem estas categorias de habilitação; sendo que, motoristas com CNH na 

categoria “C”, não seriam aproveitados por não estarem habilitados para os veículos 

disponíveis na municipalidade. 

Em resumo: embora a Lei Municipal disponha que os cargos de motoristas estão disponíveis 

para os motoristas de categoria “C”, “D” e “E”, fica a cargo da Administração Municipal, 

quando da disponibilidade de vaga, analisar qual veículo está ocioso e exigir, no Edital 

de Concurso Público, a habilitação equivalente ao veículo que o motorista irá conduzir – 

dentre as categorias dispostas na Lei Municipal: “C”, “D” ou “E”. 

E foi o que fez a Administração Municipal, pois constatando que a necessidade de contratação 

de motoristas é exclusivamente para veículos que exigem condutores habilitados nas 

categorias “D” e “E”, limitar no edital de Concurso Público a participação de candidatos que 

possuam tais categorias de habilitação. 

Assim, a expressão “ou” constante do texto da Lei não remete a possibilidade de todos os que 

possuam CNH em tais categorias (C, D ou E) participarem do concurso público; mas sim, 

servem para possibilitar que a administração pública admita motoristas que possuam uma 

destas categorias de habilitação (C, D ou E), dentro de seu critério de necessidade. 

Ademais, não é crível que seja o Município obrigado a permitir a participação de candidato (e 

posterior admissão acaso aprovado) que possua CNH de categoria “C”, se os veículos que 

serão guiados pelo motorista admitido exige condutores com CNH de maior categoria (D ou E). 

Por fim, a exigência de habilitação constante do Edital de Concurso Público se justifica 

pois está em consonância com a natureza do cargo – pois no caso concreto, a 

necessidade da Administração é para admissão de motoristas de veículos caminhões, os 

quais exigem que o condutor possua CNH de categoria “D” ou “E”. 

Assim, a banca organizadora juntamente com a comissão municipal entende que o critério de 

seleção está devidamente justificado, não havendo ferimento aos princípios da legalidade, 

isonomia e impessoalidade. 

Ademais, o número de inscritos demonstra que não houve limitação de participantes ou 

ocorrências do tipo. 

RECURSO INDEFERIDO–SITUAÇÃO MANTIDA 

 
Palmitos, 15 de agosto de 2018. 

 
Dair Jocely Enge 
Prefeito Municipal 

 


