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ATO 011/PMC/ED002/2015/PS 

 
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELILMINAR DO EDITAL Nº 

002/2015 DE PROCESSO SELETIVO  
 

O PREFEITO MUNICIPAL do município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, torna público as decisões dos pedidos de recursos contra a Classificação 
Preliminar, conforme segue: 
 
Parecer 01 

Inscrição/Candidato/Cargo Alegação 

49741 
Gilmar dos Anjos 
Monitor de Educação Especial 

Solicita revisão de seu cartão resposta, pois alega ter 
acertado 18 questões e não 17 como divulgado na 
classificação preliminar.  

Decisão: 
INDEFERIDO 
Em conferência ao seu cartão resposta, o candidato possui os mesmos 17 acertos no total, em conhecimentos 
gerais 04 acertos, em conhecimentos específicos 13 acertos, com nota na prova escrita de 4,25, conforme 
divulgado na classificação preliminar. 
 
Segue os acertos do candidato: 

Monitor de Educação Especial 

 
SITUAÇÃO MANTIDA. 
O cartão digitalizado do candidato, consta divulgado no Anexo I deste Ato. 
PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D B A D C A C D A B C B D A D B C A D B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A D B C B C A D C B C D A B A C B D A C 

 

Parecer 02 

Inscrição/Candidato/Cargo Alegação 

49688 
Elisangela Antunes e Silva Ferreira 
Monitor de Educação Especial 

Alega que enviou seus títulos com seus cursos de 
aperfeiçoamento na área e seu tempo de serviço 
autenticados e não recebeu a pontuação. 

Decisão: 
INDEFERIDO 
Segundo o Edital: 

6.5.1.Haverá prova de títulos somente para os cargos conforme consta do “tipo de prova” no 

quadro do Anexo I deste Edital, sendo avaliados apenas os títulos dos candidatos que se 

classificarem na prova escrita objetiva, ou seja, àqueles que obterem nota diferente de 0,00 (zero). 

Não havia prova de títulos para o cargo de Monitor de Educação Especial, somente a prova escrita objetiva, a 
candidata não observou o Anexo I do edital e enviou toda a documentação sem necessidade. 
Indefere-se o pedido de recurso da candidata. 
 
SITUAÇÃO MANTIDA 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 
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Parecer 03 

Inscrição/Candidato/Cargo Alegação 

51090 
Roselis Aparecida Pacheco de Miranda Lima 
Monitor de Educação Infantil 

Alega que enviou seus títulos com sua pós graduação 
e seu tempo de serviço e não recebeu a pontuação e 
solicita reclassificação. 

Decisão: 
INDEFERIDO 
Segundo o Edital: 

6.5.1.Haverá prova de títulos somente para os cargos conforme consta do “tipo de prova” no 

quadro do Anexo I deste Edital, sendo avaliados apenas os títulos dos candidatos que se 

classificarem na prova escrita objetiva, ou seja, àqueles que obterem nota diferente de 0,00 (zero). 

Não havia prova de títulos para o cargo de Monitor de Educação Infantil, somente a prova escrita objetiva, a 
candidata não observou o Anexo I do edital e enviou toda a documentação sem necessidade. 
Indefere-se o pedido de recurso da candidata. 
 
SITUAÇÃO MANTIDA 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 

Parecer 04 

Inscrição/Candidato/Cargo Alegação 

49543 Ivete Terezinha Pacheco Carvalho Zucco 
Professor Anos Iniciais (hab) 

Solicita a pontuação de seus títulos enviados pois 
alega ter enviado corretamente. 

Decisão: 
DEFERIDO PARCIALMENTE 
Aspecto 01:  
Quanto aos títulos enviados pela candidata os mesmos estavam sem a devida autenticação, o edital diz: 

6.5.6.3. Cópias não autenticadas, não serão consideradas, nem mesmo coloridas ou digitalizadas. 

6.5.9. Para os que concluíram e ainda não possuem o diploma e/ou certificado de cursos de 
pós-graduação, só serão aceitos atestados de conclusão de curso e declarações desde que em papel 
timbrado da instituição, com carimbo e assinatura, originais ou autenticados e acompanhado do 
histórico escolar. 

Sendo assim a banca desconsiderou estes títulos. 
 
Aspecto 02: 
Quanto ao tempo de serviço, a candidata assiste razão, em conferência ao tempo de serviço apresentado pela 
candidata através de comprovante extraído de site oficial do governo, a banca constatou que havia comprovação, 
sendo assim foi adicionado 0,04 a sua pontuação de títulos. 
 
Defere-se o parcialmente o pedido de recurso da candidata. 
 
SITUAÇÃO ALTERADA. 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS ADICIONADA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR ALTERADA 

 

Parecer 05 

Inscrição/Candidato/Cargo Alegação 

50115 Elizabete Rogalski Scheuer 
Professor Anos Iniciais (hab) 

Solicita revisão de sua pontuação de títulos, pois 
enviou corretamente. 

Decisão: 
DEFERIDO  
A candidata assiste razão, em conferência ao títulos apresentados, a banca constatou que em seu tempo de 
serviço através de comprovante extraído de site oficial do governo deve ser adicionado 0,04 a sua pontuação de 
títulos. 
 
Defere-se o pedido de recurso da candidata. 
 
SITUAÇÃO ALTERADA. 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS ADICIONADA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR ALTERADA 

Parecer 06 
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Inscrição/Candidato/Cargo Alegação 

51089 Roselis Aparecida Pacheco de Miranda Lima 
Professor Anos Iniciais (hab) 

Solicita revisão de sua pontuação de títulos, pois 
enviou seu certificado de pós graduação e seu tempo 
de serviço. 

Decisão: 
DEFERIDO PARCIALMENTE 
Aspecto 01: 
Quanto ao título de pós graduação, a candidata assiste razão, em conferência ao títulos apresentados, a banca 
constatou que havia o certificado de pós graduação, que deve ser adicionado 1,00 a sua pontuação de títulos. 
 
Aspecto 02: 
Quanto ao tempo de serviço, a banca não a pontuou, pois o prazo de emissão da declaração não atente os 
requisitos exigidos do edital: 

6.5.20.1 O comprovante de tempo de serviço prestado ao Magistério: Estadual, Municipal, Particular 

e/ou Federal deverá ser atualizado (com data de expedição não inferior a 19 de dezembro/2014), 

atestar o tempo de serviço especificando em anos, meses e dias, com o(s) período(s) em ano de 

efetivo trabalho, computados prioritariamente até 19 de dezembro/2014. Períodos concomitantes 

serão computados apenas uma única vez. 

6.5.20.2. O comprovante de tempo de serviço, dos demais profissionais deverá ser atualizado (com 

data de expedição não inferior a dezembro/2014), atestar o tempo de serviço na área, podendo ser 

pública ou privada, e especificando em anos, meses e dias e o(s) período(s) em ano de efetivo 

trabalho, computado prioritariamente até 19 de dezembro/2014. Períodos concomitantes serão 

computados apenas uma única vez. Frações de anos não serão computadas. 

 
Defere-se parcialmente o pedido de recurso da candidata. 
 
SITUAÇÃO ALTERADA. 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS ADICIONADA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR ALTERADA 

 

Parecer 07 

Inscrição/Candidato/Cargo Alegação 

49426 Monica Gonçalves 
Professor Educação Física (hab) 

Solicita revisão de sua pontuação de títulos, e dos candidatos 
Willian Cordeiro de Souza e Jenifer Cristina Chagas, pois os 
mesmos possuem menos tempo de serviço e menos cursos e 
suas pontuações estão acima da sua. 

Decisão: 
DEFERIDO  
Quanto à pontuação da candidata, em conferência aos títulos apresentados, a banca constatou que sua 
pontuação deve ser alterada para 2,31, pois apresentou o original do comprovante de tempo de serviço. 
 
Quanto a pontuação dos demais candidatos mencionados permanecem iguais pois estão corretamente 
pontuados, considerando ainda que cada candidato deve impetrar recurso contra sua própria classificação. 
 
Defere-se o pedido de recurso da candidata. 
 
SITUAÇÃO ALTERADA. 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS ADICIONADA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR ALTERADA 
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Parecer 08 

Inscrição/Candidato/Cargo Alegação 

51116 Angelina Castro de Oliveira 
Professor Educação Infantil (hab) 

Solicita a pontuação de seus títulos enviados pois 
alega ter enviado corretamente sua pós graduação e 
seu tempo de serviço. 

Decisão: 
DEFERIDO PARCIALMENTE 
Aspecto 01:  
Quanto ao título de pós graduação enviado pela candidata o mesmo estava sem a devida autenticação, o 
edital diz: 

6.5.6.3. Cópias não autenticadas, não serão consideradas, nem mesmo coloridas ou digitalizadas. 

6.5.9. Para os que concluíram e ainda não possuem o diploma e/ou certificado de cursos de 
pós-graduação, só serão aceitos atestados de conclusão de curso e declarações desde que em papel 
timbrado da instituição, com carimbo e assinatura, originais ou autenticados e acompanhado do 
histórico escolar. 

Sendo assim a banca desconsiderou este título. 
 
Aspecto 02: 
Quanto ao tempo de serviço, a candidata assiste razão, em conferência tempo de serviço apresentado pela 
candidata a banca constatou que havia comprovação através de site oficial do governo, sendo assim foi 
adicionado 0,80 a sua pontuação de títulos. 
 
Defere-se o parcialmente o pedido de recurso da candidata. 
 
SITUAÇÃO ALTERADA. 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS ADICIONADA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR ALTERADA 

 

Parecer 09 

Inscrição/Candidato/Cargo Alegação 

51123 Marli Terezinha Scholz Maron Fernandes 
Professor Educação Infantil (hab) 

Solicita revisão de sua pontuação de títulos, pois 
enviou seu certificado de pós graduação e seu tempo 
de serviço e seus cursos. 

Decisão: 
INDEFERIDO  
Quanto ao tempo de serviço da candidata, a banca não a pontuou, pois o prazo de emissão da declaração é de 
outubro, não atente os requisitos exigidos do edital: 

6.5.20.1 O comprovante de tempo de serviço prestado ao Magistério: Estadual, Municipal, Particular 

e/ou Federal deverá ser atualizado (com data de expedição não inferior a 19 de dezembro/2014), 

atestar o tempo de serviço especificando em anos, meses e dias, com o(s) período(s) em ano de 

efetivo trabalho, computados prioritariamente até 19 de dezembro/2014. Períodos concomitantes 

serão computados apenas uma única vez. 

6.5.20.2. O comprovante de tempo de serviço, dos demais profissionais deverá ser atualizado (com 

data de expedição não inferior a dezembro/2014), atestar o tempo de serviço na área, podendo ser 

pública ou privada, e especificando em anos, meses e dias e o(s) período(s) em ano de efetivo 

trabalho, computado prioritariamente até 19 de dezembro/2014. Períodos concomitantes serão 

computados apenas uma única vez. Frações de anos não serão computadas. 

Quanto aos cursos enviados, também estavam fora do prazo estipulado no edital: 
Curso de Aperfeiçoamento na área de atuação. Período de outubro de 2012 a outubro de 2014. 

Indefere-se o pedido de recurso da candidata. 
 
SITUAÇÃO MANTIDA 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 
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Parecer 10 

Inscrição/Candidato/Cargo Alegação 

49478 Sirlene de Fatima Arbigaus 
Professor Inglês (não-hab) 

Solicita revisão de sua pontuação de títulos, pois não 
recebeu a pontuação devida. 

Decisão: 
INDEFERIDO  
Quanto ao tempo de serviço da candidata, a banca não a pontuou, pois o prazo de emissão da declaração é de 
outubro, não atente os requisitos exigidos do edital: 

6.5.20.1 O comprovante de tempo de serviço prestado ao Magistério: Estadual, Municipal, Particular 

e/ou Federal deverá ser atualizado (com data de expedição não inferior a 19 de dezembro/2014), 

atestar o tempo de serviço especificando em anos, meses e dias, com o(s) período(s) em ano de 

efetivo trabalho, computados prioritariamente até 19 de dezembro/2014. Períodos concomitantes 

serão computados apenas uma única vez. 

6.5.20.2. O comprovante de tempo de serviço, dos demais profissionais deverá ser atualizado (com 

data de expedição não inferior a dezembro/2014), atestar o tempo de serviço na área, podendo ser 

pública ou privada, e especificando em anos, meses e dias e o(s) período(s) em ano de efetivo 

trabalho, computado prioritariamente até 19 de dezembro/2014. Períodos concomitantes serão 

computados apenas uma única vez. Frações de anos não serão computadas. 

Indefere-se o pedido de recurso da candidata. 
 
SITUAÇÃO MANTIDA 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 

Canoinhas, 13 de Março de 2015 

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

CARTÃO DIGITALIZADO - GILMAR DOS ANJOS 49741 

 


