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Processo Seletivo Edital 029/2014 

 
ATO 011/2014 

 
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 DO EDITAL Nº 029/2014  
DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
O PREFEITO MUNICIPAL do município de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga 

Verde, torna público, conforme segue: 

1. As decisões dos pedidos de recursos contra a classificação preliminar: 
 
Parecer 01 

Inscrição/Cargo Alegação 

29005 
 
Professor Séries Iniciais - Superior 
 

Solicita que seja pontuado seus títulos os quais enviou 
cópias via sedex e não obteve pontuação. 

Decisão: 
INDEFERIDO  
A candidata enviou apenas cópias simples de seus certificados e não cópias autenticadas em cartório 
conforme consta no edital: 

9.4.1. Todos os certificados devem ser apresentados em cópia autenticada, seja em cartório ou por 
fé pública. 

PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
Parecer 02 

Inscrição/Cargo Alegação 

32105 
 
Professor Séries Iniciais - Superior 
 

Solicita revisão de sua pontuação de títulos, pois enviou 
os certificados conforme edital. 

Decisão: 
INDEFERIDO  
A candidata enviou apenas cópias simples de seus certificados e não cópias autenticadas em cartório 
conforme consta no edital: 

9.4.1. Todos os certificados devem ser apresentados em cópia autenticada, seja em cartório ou por 
fé pública. 

PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
Parecer 03 

Inscrição/Cargo Alegação 

34276 
 
Professor de Geografia 
 

Solicita revisão de sua pontuação de títulos, pois enviou 
os certificados conforme edital, porém não entendeu 
que deveria autenticar o diploma. 

Decisão: 
INDEFERIDO  
Como a candidata mesmo menciona foi enviado apenas cópias simples de seus certificados e não 
cópias autenticadas em cartório conforme consta no edital: 

9.4.1. Todos os certificados devem ser apresentados em cópia autenticada, seja em cartório ou por 
fé pública. 

PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 
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Parecer 04 

Inscrição/Cargo Alegação 

29053 
 
Professor de Educação Infantil - Superior 
 

Alega que encaminhou a declaração expedida pela 
institutição a qual concluiu a pós graduação UNOESC, 
porém não encaminhou o histórico das disciplinas, pois 
foi a orientação recebida na instituição.  

Decisão: 
INDEFERIDO  
Conforme relato da banca, faltou o histórico das disciplinas que deveria acompanhar a declaração de 
conclusão de pós graduação. 
O edital é claro quando diz: 

9.5. Só serão aceitos como comprovação de títulos as  certidões, atestados, declarações, em 
papel timbrado da instituição, devidamente assinado, e que conste claramente que o curso foi 
concluído e a justificativa para a não emissão do certificado, acompanhado do histórico de 
disciplinas e carga horária. 

A candidata deveria seguir as regras estabelecidas pelo edital e não por terceiros. 
PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
Parecer 05 

Inscrição/Cargo Alegação 

26364 
 
Professor de Educação Infantil - Superior 
 

Alega que encaminhou os papéis necessários de 
acordo com as determinações do edital e solicita 
revisão.  

Decisão: 
INDEFERIDO  
Conforme relato da banca, a candidata não enviou a declaração de conclusão do curso em papel 
timbrado, e não consta a justificativa pelo qual o certificado não foi emitido, enviou apenas o histórico 
escolar não original, sendo uma cópia sem a devida autenticação. 
O edital é claro quando diz: 

9.4.1. Todos os certificados devem ser apresentados em cópia autenticada, seja em cartório ou 
por fé pública. 
9.5. Só serão aceitos como comprovação de títulos as  certidões, atestados, declarações, em 
papel timbrado da instituição, devidamente assinado, e que conste claramente que o curso foi 
concluído e a justificativa para a não emissão do certificado, acompanhado do histórico de 
disciplinas e carga horária. 

PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
Parecer 06 

Inscrição/Cargo Alegação 

27745 
 
Técnico Futsal Treinamento 
 

Solicita que seja revista sua pontuação de títulos 
ennviado dentro das normas estabelecidas no edital. 

Decisão: 
DEFERIDO  
Em conferência aos títulos apresentados, realmente o candidato assiste razão, será atribuído 0,50 ao 
seu título de pós graduação conforme edital. 
PONTUAÇÃO ALTERADA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
Parecer 07 

Inscrição/Cargo Alegação 

30910 
 
Professor de Educação Infantil - Superior 
 

Solicita revisão de sua pontuação de títulos, pois enviou 
os certificados conforme edital, porém não foi pontuada. 

Decisão: 
INDEFERIDO  
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A candidata enviou apenas cópias simples de seus certificados e não cópias autenticadas em cartório 
conforme consta no edital: 

9.4.1. Todos os certificados devem ser apresentados em cópia autenticada, seja em cartório ou por 
fé pública. 

PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
Parecer 08 

Inscrição/Cargo Alegação 

27547 
 
Professor de Séries Inciais - Magistério 
 

Alega que a pontuação de títulos conforme edital 
deveriam ser atribuídas apenas aos candidatos 
aprovados na prova escrita com nota mínima de 5,00. 

Decisão: 
INDEFERIDO  
A candidata  não assiste razão, o edital regra: 

9.13.5. A pontuação de títulos será somada à nota da prova escrita (NF = NPE + NPT)  
11.2   Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final diferente de 0,00 (zero). 

O edital é claro quando regra que a prova de títulos será somada à nota da prova escrita, sendo que a nota da 
média de aprovação era 0. 
.PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
Parecer 09 

Inscrição/Cargo Alegação 

30157 
 
Professor de Artes 
 

Alega que a pontuação de seus títulos não foram 
pontuados. 

Decisão: 
INDEFERIDO  

A banca não encontrou os títulos da candidata para a pontuação. 
A candidata foi solicitada via e-mail que enviasse o comprovante do correio Sedex com AR para verificação, 
mas até o presente momento não foi recebido, restando asssim indeferido. 
.PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
Parecer 10 

Inscrição/Cargo Alegação 

29570 
 
Monitor Atividade Física e desportiva 

Solicita revisão da classificação, pois alega quenão foi 
computada os 0,50 da questão 20 a qual foi anulada. 

Decisão: 
INDEFERIDO  

A Candidata não assiste razão, na contagem de sua pontuação a questão referida já está contando. 
Totalizando 8 questões corretas em conhecimentos específicos e 5 questões corretas em conhecimentos 
gerais = total de 13 questões conforme publicação. 

Cartão Resposta da candidata segue no ANEXO I deste Ato para verificação. 
.PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
Parecer 11 

Inscrição/Cargo Alegação 

30436 
 
Professor de Educação Infantil - Superior 

Solicita revisão da classificação, pois alega ter mais 
acertos que o divulgado na classificação e solicita cópia 
de seu cartão resposta para conferência. 

Decisão: 
INDEFERIDO  

A Candidata não assiste razão, em conferência do seu cartão resposta foi verificado que as questões nº 
21,22,23,24 e 25 não estão assinaladas em seu cartão, sendo cinco questões a menos na sua pontuação. 

Cartão Resposta da candidata segue no ANEXO I deste Ato para verificação. 
.PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 
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ANEXO I – CARTÃO DIGITALIZADO – 29570 
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ANEXO I – CARTÃO DIGITALIZADO – 30436 

 
 

 


