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ATO Nº 021/2018 
 DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS  

E PROVAS PRÁTICAS 
DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018  

 
O Senhor Luis Gustavo Cancellier, Prefeito Municipal de Urussanga, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e em conformidade com os pareceres 
da Banca do Instituto O Barriga Verde, torna público a decisão dos recursos impetrados contra a Pontuação 
da Prova de Títulos e da prova prática, conforme segue: 

 

Parecer 001 
Candidato:  1072022-Amanda Dos Santos Rodrigues Da Silva 
Cargo: 25. Professor – Educação Fundamental (séries iniciais – 1º ao 5º ano) 
Alegações: Encaminhei por SEDEX os documentos necessários para a prova de títulos, como manda o edital. Mas recebi 
pontuação apenas na inscrição de educação infantil, sendo minha pós em Alfabetização e Letramento.  
Parecer da Banca: Em conferência à documentação apresentada pela candidata constatou-se que esta enviou a 
documentação de acordo com o Edital, devendo ser atribuída a pontuação de 0,50 referente a seu título de pós-
graduação no cargo de Professor de Educação Fundamental (séries iniciais – 1º ao 5º ano)  
DECISÃO: DEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO ALTERADA.  

 
 
Parecer 002 
Candidato:  1076991-Fernanda Ventura Pavanate Dal Toe 
Cargo: 25. Professor – Educação Fundamental (séries iniciais – 1º ao 5º ano) 
Alegações: Minha classificação preliminar em séries iniciais foi 4 lugar com nota final 8,84, realizei a entrega do título 
tudo certinho e minha nota abaixou foi para 6,74, passando a ficar na posição 128 como pode isso abaixar a nota sendo 
que pela lógica minha nota preliminar 8,84+a entrega do título 0,50 passa a ser 9,34 fazendo assim eu permanecer em 
4 lugar peço que revejam isto por favor. 
Parecer da Banca: à candidata assiste de razão houve equívoco na reclassificação da candidata no resultado final, 
prevalece o resultado da classificação preliminar somados a pontuação dos títulos, classificação da candidata deve 
permanecer em 4º lugar, com nota final 9,34 (8,84 nota da prova escrita + 0,50 meio ponto atribuído ao título de pós-
graduação). 
DECISÃO: DEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO ALTERADA.  

 
Parecer 003 
Candidato:  1066660- 1066659- Hellen Magda Mauricio 
Cargo: 25. Professor – Educação Fundamental (séries iniciais – 1º ao 5º ano) 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegações: Mandei por sedex meu título e minha pontuação não está aparecendo. 
Parecer da Banca: Em conferência à documentação enviada pela candidata, constatou-se que a candidata enviou 
somente certificado e histórico da Graduação, e conforme previsto em Edital:  

4. DA PROVA DE TÍTULOS 

4.1. Para o cargo de Professor: a segunda etapa do Concurso Público consiste na Prova de Títulos, de caráter 
unicamente classificatório. 

4.2. 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. 
(grifo nosso). 

Portanto a candidata não teve somados os pontos referentes à prova de Títulos, pois não enviou certificado de pós-
graduação, somente da Graduação, que não é pontuada de acordo com previsão Editalícia.  

DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  
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Parecer 004 
Candidato:  1079566- Lilian De Oliveira 
Cargo: 25. Professor – Educação Fundamental (séries iniciais – 1º ao 5º ano) 
Alegações:  Solicito a revisão da documentação que foi enviada para a prova de títulos, pois minha pontuação ficou 
zerada sendo que enviei a cópia da pós-graduação autenticada em cartório para a prova de títulos. 
Parecer da Banca: Em conferência à documentação apresentada pela candidata constatou-se que esta enviou a 
documentação de acordo com o Edital, devendo ser atribuída a pontuação de 0,50 referente a seu título de pós-
graduação no cargo de Professor de Educação Fundamental (séries iniciais – 1º ao 5º ano)  
DECISÃO: DEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO ALTERADA.  

 
 
Parecer 005 
Candidato:  1073938- Sara Estefânia Ronchi Zapelini 
Cargo: 25. Professor – Educação Fundamental (séries iniciais – 1º ao 5º ano) 
Alegações: Solicito verificação da nota da prova de títulos referente ao Ensino Fundamental das séries iniciais. Pois o 
mesmo "título" é direcionado a Educação Infantil, Ensino fundamental e Médio devidamente reconhecido pelo MEC e 
preenchendo os requisitos exigidos no concurso, conforme o certame. 
Parecer da Banca: Em conferência à documentação apresentada pela candidata constatou-se que esta enviou a 
documentação de acordo com o Edital, devendo ser atribuída a pontuação de 0,50 referente a seu título de pós-
graduação no cargo de Professor de Educação Fundamental (séries iniciais – 1º ao 5º ano). 
DECISÃO: DEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO ALTERADA.  

 
 
Parecer 006 
Candidato:  1062205- Edmaris Sorato Matiola 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegações: Venho por meio desta solicitar a Banca examinadora deste concurso público que revise a minha pontuação 
no que diz respeito a prova de títulos, que na atual classificação não foi pontuada, mas enviei pelo correio o título de 
Pós Graduação autenticado em cartório, sendo que o comprovante do correio consta o envio na dada de 04/09/18 às 
15:58:17seg. objeto de DY585076730BR.  
Parecer da Banca: Em conferência à documentação apresentada pela candidata constatou-se que esta enviou a 
documentação de acordo com o Edital, devendo ser atribuída a pontuação de 0,50 referente a seu título de pós-
graduação no cargo de Professor de Educação Infantil. 
DECISÃO: DEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO ALTERADA.  

 
  
Parecer 007 
Candidato:  1053455- Gabriela Dos Santos De Lucca 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegação: Postei o certificado no dia 30/08, conforme trâmites e orientações no edital, e comprovante em anexo, e à 
minha nota não foi somado o valor de 0,50 pontos, o que me prejudicou e muito na classificação. Gostaria de saber o 
que aconteceu para providências cabíveis.  
Parecer da Banca:  Conforme comprovante de envio Sedex, o documento da candidata não foi entregue ao IOBV, e por 
essa razão não foi atribuída nota da prova de títulos à candidata, a Banca não poderia atribuir nota a documentação 
que não teve acesso, e não pode responder por erros de postagem e/ou envio, a nota da candidata permanece, pois o 
prazo para envio já encerrou, não havendo a possibilidade de inclusão de novos  documentos.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  
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Parecer 008 
Candidato: 1088928- Marizete Goulart 
Cargo: 26. Professor – Educação Infantil 
Alegação:  Peço a revisão da pontuação de títulos, pois não foi pontuada. 
Parecer da Banca:  o documento da candidata não foi entregue ao IOBV, e por essa razão não foi atribuída nota da prova 
de títulos à candidata, a Banca não poderia atribuir nota a documentação que não teve acesso, e não pode responder 
por erros de postagem e/ou envio, a nota da candidata permanece, pois o prazo para envio já encerrou, não havendo 
a possibilidade de inclusão de novos  documentos.  
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 
Parecer 009 
Candidato: 1054805- Antonio Adriano Candido Alves 
Cargo:6. Motorista 
Alegação:  Discordo da nota obtida na prova prática, desconto de 0,25 pontos por uma falta leve segundo o instrutor 
por engatar uma marcha diferente no veículo, pois não cheguei a errar a marcha, imediatamente ao perceber que o 
veículo utilizado estava com uma folga na alavanca corrigi a posição sem engatar ou arranhar a marcha errada. Sendo 
ainda que muitos dos outros candidatos que já fazem parte do quadro de motoristas contratados da prefeitura 
municipal de Urussanga obtiveram vantagem neste quesito, com nota máxima, por conhecer o veículo utilizado. Assim 
sentindo-me lesado peço recurso/revisão da minha nota da prova prática. 
Segundo o edital consiste em Faltas Leves: 
- Engrenar as marchas de maneira incorreta;  
Diante do fato exposto não ocorrido, peço revisão da nota. 
Parecer da Banca: Cabe salientar que a banca avaliadora era responsável e soberana pelas observações e avaliações, 
fazendo as observações necessárias na ficha individual de cada candidato, e conforme ficha de avaliação do candidato 
no veículo ônibus, este obteve uma falta leve que foi: negligenciar o controle do veículo provocando nele movimento 
irregular0 (-0,25).  
Em nenhum momento consta relatado em ata, nem mesmo pelo próprio candidato, o mal funcionamento do veículo. 
Os critérios utilizados pelo avaliador com o candidato em questão e com os demais foram igualitários, visto que houve 
o sorteio para não restarem dúvidas do procedimento avaliatório. 
Os veículos estavam disponíveis no estado em que se encontravam na prefeitura do município de Urussanga, os quais 
o mecânico responsável atesta o funcionamento destes. 
Independente de outras funções ou trabalhos já realizados pelos candidatos, o que se estava avaliando era sua 
habilidade naquele momento/data/veículo, conforme consta em suas fichas de avaliação, conforme já lhes fora 
comunicado na data da prova e assinada pelos candidatos. 
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
 
Parecer 010 
Candidato:  1053999- Josue Ribeiro Nunes 
Cargo:6. Motorista 
Alegação: Candidato alega em síntese que a prova prática do período vespertino deve ser anulada tendo em vista que  
todos os candidatos que faziam a prova ficavam em frente onde estava sendo realizada a prova e passando informações 
indevidas, alega ainda que o candidato  Wladimir que já e funcionário Act e que trabalha de motorista fez a prova com 
o seu ônibus que trabalha dirigindo a 2 anos já sendo assim beneficiado com isso como já conhece seu ônibus. 
Parecer da Banca: A prova ocorreu em espaço aberto e público, cabia apenas ao avaliador examinar os itens e 
comportamentos dos candidatos, portanto as demais alegações são desprovidas e infundadas, a prova prática foi 
aplicada em igualdade de condições a todos os candidatos cumprindo-se o edital, havendo sorteio entre os veículos 
ônibus e caminhão, não sendo direcionado a nenhum candidato realizar a prova em um ou outro veículo.  Em nenhum 
momento consta relatado em ata, nem mesmo pelo próprio candidato, as alegações que agora traz em seu recurso. 
 Os critérios utilizados pelo avaliador com o candidato em questão e com os demais foram igualitários, visto que houve 
o sorteio para não restarem dúvidas do procedimento avaliatório. 
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Os veículos estavam disponíveis no estado em que se encontravam na prefeitura do município de Urussanga, os quais 
o mecânico responsável atesta o funcionamento destes. 
Independente de outras funções ou trabalhos já realizados pelos candidatos, o que se estava avaliando era sua 
habilidade naquele momento/data/veículo, conforme consta em suas fichas de avaliação, conforme já lhes fora 
comunicado na data da prova e assinada pelos próprios candidatos. 
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 
Parecer 010 
Candidato:  1057165- Anderson Jose Cardoso 
Cargo: 7. Operador de Máquinas e Equipamentos 
Alegação: Candidato discorda da nota atribuída por ocasião da avaliação da prova pratica, na questão do item protetor 
auricular alega que o avaliador se equivocou em não esperar ele fazer o procedimento completo antes de começar a 
trabalhar com a máquina. Solicita que lhe seja atribuída nota máxima na prova prática. 
Parecer da Banca: Em nenhum momento consta relatado em ata, nem mesmo pelo próprio candidato, as alegações que 
agora traz em seu recurso, cabia apenas ao avaliador examinar os itens e comportamentos dos candidatos,  ao final de 
sua avaliação quando foi apresentado o formulário o candidato poderia ter questionado o desconto que lhe foi atribuído 
junto ao avaliador, o candidato assinou o formulário de avaliação concordando com a nota que lhe foi atribuída e com 
a avaliação e desconto atribuídos pelo avaliador. 
DECISÃO: INDEFERIDO- CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.  

 

 

 

Urussanga, 24 de Setembro de 2018. 

 

 

Luis Gustavo Cancellier 

Prefeito Municipal 

 


