
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 

EDITAL Nº 001/2015 (PROCESSO SELETIVO) 

IOBV - INSTITUTO O BARRIGA VERDE Página 1 de 8 

 
Ato 013/PS/BAS/ED001/15 

 
DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL Nº 001/2015 DE PROCESSO SELETIVO  
  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA, 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 o Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar 
conforme segue: 

 

 

Parecer 01 

Candidato: Monique Pereira da Silva – Inscrição: 228580 – ACS Micro Área 09 

 

Solicitação: 

Solicita revisão da sua prova, pois em conferência do gabarito sua pontuação não 

corresponde à 12 como divulgado na classificação. 

Decisão: 

Não assiste razão à candidata, em conferência ao cartão resposta, a candidata possui os 

mesmos 6 acertos em conhecimentos gerais e 6 acertos em conhecimentos específicos 

totalizando os 12 acertos com nota final de 6,00. 

Classificação mantida 

O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para 

conferência. 

INDEFERIDO 

 

Parecer 02 

Candidato: Vanessa de Castro Perdona Borges – Inscrição: 228236 – 

Farmacêutico/Bioquímico 

 

Solicitação: 

Solicita revisão da contagem das questões de conhecimentos gerais, pois acredita estar 

prejudicada, principalmente levando em consideração a questão anulada. 

Decisão: 

Não assiste razão à candidata, em conferência ao cartão resposta, a candidata possui os 

mesmos 4 acertos em conhecimentos gerais e 12 acertos em conhecimentos específicos 

totalizando os 16 acertos com nota final de 7,00, já considerando a questão anulada. 

Classificação mantida 

O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para 

conferência. 

INDEFERIDO 
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Parecer 03 

Candidato: Jorge Luiz de Bem – Inscrição: 228924 – Motorista 

 

Solicitação: 

Solicita revisão do número de acertos da nota final, pois alega ter acertado 11 e não 10 como 

publicado na classificação. 

Decisão: 

Não assiste razão ao candidato, em conferência ao cartão resposta, o candidato possui os 

mesmos 7 acertos em conhecimentos gerais e 3 acertos em conhecimentos específicos 

totalizando os 10 acertos com nota final de 4,60. 

Classificação mantida 

O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para 

conferência. 

INDEFERIDO 

 

Parecer 04 

Candidato: Thiago da Silva Nagel – Inscrição: 235891 – Prof Matemática 

 

Solicitação: 

Alega que obteve 11 acertos na prova e foi divulgado apenas 7 acertos na classificação. 

Decisão: 

Não assiste razão ao candidato, em conferência ao cartão resposta, o candidato possui os 

mesmos 2 acertos em conhecimentos gerais e 5 acertos em conhecimentos específicos 

totalizando os 7 acertos com nota final de 3,00. 

Observa-se ainda, que o candidato deixou em branco no cartão resposta as questões 

21,22,23,24 e 25, o que pode ser a razão do equívoco. 

Classificação mantida 

O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para 

conferência. 

INDEFERIDO 

 

Parecer 05 

Candidato: Erica da Silva Inacio – Inscrição: 231598 – Psicólogo 

 

Solicitação: 

Alega ter feito a prova no dia e horário previsto e inclusive ficou entre os três últimos 

candidatos em sala e assinando o envelope de retorno das provas, porém seu nome não 

consta na classificação preliminar divulgada. 

Decisão: 

Assiste razão à candidata, em análise ao cartão da candidata verificou-se que havia erro de 

corte gráfico. Ao passar o cartão na leitora óptica, sendo o cartão de tamanho menor a leitora 

não fez a leitura, considerando ausente.  

Em verificação da lista de presença e ata de prova, bem como a assinatura do cartão e 

homologação das inscrições é evidente e constatada a participação da candidata no 
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certame, isto posto, realizou-se a correção manual do cartão e classificação da candidata 

consta inserida na classificação final.  

Classificação alterada 

O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para 

conferência. 

DEFERIDO 

 

Parecer 06 

Candidato: Mateus Dal Zotto – Inscrição: 229056 – Psicólogo 

Solicitação: 

Alega que seu nome não consta na classificação preliminar divulgada. 

Decisão: 

Assiste razão ao candidato, em análise ao cartão do candidato verificou-se que havia erro de 

corte gráfico. Ao passar o cartão na leitora óptica, sendo o cartão de tamanho menor a leitora 

não fez a leitura, considerando ausente.  

Em verificação da lista de presença e ata de prova, bem como a assinatura do cartão e 

homologação das inscrições é evidente e constatada a participação do candidato no 

certame, isto posto, realizou-se a correção manual do cartão e classificação do candidato 

consta inserida na classificação final.  

Classificação alterada 

O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para 

conferência. 

DEFERIDO 

 

Parecer 07 

Candidato: Anderson Arguelho da Cunha – Inscrição: 230343 – Motorista 

Solicitação: 

Solicita revisão da data de nascimento, o ano informado não é o correto, retificar para 

14/02/1986. 

Decisão: 

Retifica-se a data de nascimento do candidato para 14/02/1986 o que não altera em nada a 

Classificação. 

Classificação mantida 

DEFERIDO 

 

Parecer 08 

Candidato: Janete Miguel da Silva – Inscrição: 232172 – Aux Operacional Creche 

Solicitação: 

Solicita revisão da inscrição e pontuação, pois a candidata foi inscrita para a vaga especial 

(deficiente), sendo informada a empresa no ato da prova, o qual foi direcionada para outra 

sala por ser portadora de leucodistrofia (deficiência Cognitiva de escrita e leitura). 

Decisão: 

Para elucidar os questionamentos da candidata, sobre pessoas com deficiência, vejamos o 

que diz o edital: 
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5.6 Para concorrer às vagas reservadas o candidato deve realizar sua inscrição pela Internet e nela 
declarar-se portador de deficiência em seguida providenciar e enviar a seguinte documentação:  

a) Encaminhar laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como à 
provável causa da deficiência. 

b) Encaminhar requerimento conforme anexo IV deste edital, devidamente preenchido e assinado, 
no qual poderá ser informada a condição especial que necessita para a realização da prova. 

c) Cópia do comprovante de inscrição. 

5.6.1   A documentação de que trata nas alíneas, deverá ser encaminhada via correios Sedex/AR, 
ou protocolada pessoalmente na sede do Instituto o Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 233, Centro 
– 89190-00 – Taió – SC. 

5.6.2 O fornecimento do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato e os 
documentos entregues não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias. 

5.6.3 O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 
5.7 Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de deficiência que deixarem de 

atender, no prazo e condições determinados pelo Edital, em especial as relacionadas aos 

documentos comprobatórios de sua deficiência, terão sua inscrição como portador de deficiência 

invalidada e passarão a ser considerados como não portadores de deficiência. 

Considerando o texto do edital acima transcrito, a respeito da candidata recursante, temos as 

seguintes constatações: 

1. A candidata não enviou nenhum documento requerendo vaga para deficiente nem 

mesmo laudo médico que comprovasse sua deficiência, ferindo o item 5.6 e suas 

alíneas do edital; 

2. Considerando a condição da candidata, mesmo não tendo enviado a documentação 

concedeu-se atendimento especial no dia da prova, o que não significa que foi 

concedida à ela vaga para deficiente; 

3. Ressalta-se o item 5.7 do edital que é bem claro quando diz: 
5.7 Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de deficiência que deixarem de 

atender, no prazo e condições determinados pelo Edital, em especial as relacionadas aos 

documentos comprobatórios de sua deficiência, terão sua inscrição como portador de deficiência 

invalidada e passarão a ser considerados como não portadores de deficiência. 

Decisão final: 

Considerando que a candidata não atendeu aos itens do edital, com o qual ela concorda no 

momento da inscrição, a mesma não tem direito a vaga de deficiente, mantendo sua 

classificação já divulgada. 

Classificação mantida 

INDEFERIDO 

 

Parecer 09 

Candidato: Jayne Fernanda da Silveira – Inscrição: 229340 – Nutricionista 

Solicitação: 

Alega que houve anulação da questão nº 18 do cargo de Nutricionista NASF devido à um 

recurso impetrado por um candidato, e no gabarito definitivo a questão foi anulada para 

ambos cargos, Nutricionista e Nutricionista NASF o gabarito dos cargos deveria ser 

diferenciado e como não houve recurso no cargo de Nutricionista não deveria ser anulada.   

Decisão: 
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Considerando que o caderno de provas era igual para ambos os cargos, cujo conteúdo 

programática do edital era o mesmo, pelo princípio constitucional da igualdade é prudente e 

correto a anulação da questão com erro para ambos os cargos. 

Classificação mantida 

INDEFERIDO 

 

Parecer 10 

Candidato: Rosiane Borges – Inscrição: 231149 – Fiscal de Tributos 

Candidato: Alexandre Augusto Hubbe Pacheco – Inscrição: 228463 – Fiscal Vig Sanitária 

Solicitação: 

Em síntese os candidatos solicitam a comprovação de experiência na área dos primeiros 

colocados em cada cargo antes da homologação final. 

Decisão: 

Improcedente o pedido dos candidatos, visto que o edital diz: 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 

2.1. São requisitos básicos para investidura nos cargos a que se refere o presente Seletivo: 
j) Comprovar a formação exigida para o cargo e o registro profissional quando exigido. 
k) Outros requisitos justificados pelas atribuições do cargo ou estabelecidos em lei. 
 
E ainda: 

3.2. A escolaridade e requisitos exigidos, conforme anexo I e legislação em vigor, deverão ser 
comprovados quando da convocação do candidato para admissão. 

 
Portanto, ressaltamos como já diz o edital, que os requisitos exigidos pelos cargos devem ser 
comprovados quando da contratação, ressaltando ainda que o candidato ao se inscrever concorda 
com os termos do edital. 
 

Classificação mantida 

INDEFERIDO 

 
Balneário Arroio do Silva, 

15 de Janeiro de 2016 

 
Evandro Scaini 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I – CARTÕES RESPOSTA DIGITALIZADOS 
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