
Prefeitura Municipal de Cocal do Sul 

Concurso Público Edital 001/2015 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 

Ato 15/CP/ED/001/15 
 

DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
DO EDITAL Nº 001/2015 DE CONCURSO PÚBLICO – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e o Instituto o Barriga 
Verde, torna público o Julgamento dos Recursos Contra a Classificação Preliminar, conforme segue:  

 
 

Parecer 01 

Emerson Lodetti – Inscrição: 260548 – Assistente Administrativo 

 

Solicitação do candidato: 

Na minha conferência, eu acertei 16 questões em conhecimentos gerais e não 15 como foi 

divulgado na classificação. Por favor, verifiquem novamente meu cartão resposta.  

Decisão:  

Em conferência ao cartão resposta, o candidato possui os mesmos 15 acertos em 

conhecimentos gerais e 13 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 28 acertos 

com nota final de 6,90. 

Classificação mantida 

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

conferência. 

INDEFERIDO 

 
Parecer 02 

Ana Claudia Figueredo – Inscrição: 242535 – Assistente Social 

Ana Carolina dos Santos – Inscrição:258685 – Assistente Social 

 

Solicitação do candidato: 

Solicito que seja revisto a nota da primeira colocada para o cargo de Assistente Social na 

Prefeitura de Cocal do Sul. Rosilea Dassoler Da Silva Felisberto não acertou 34 questões 

conforme consta na classificação preliminar e não alcançou a nota 8,6. Ainda, solicito a 

divulgação do seu gabarito. 

Decisão:  

As candidatas insurgem com recurso contra outra candidato, alegando que a mesma não 

obteve os acertos divulgados na classificação preliminar, sem para isso trazer qualquer 

fundamentação que comprove tal alegação, o que por si só já torna o recurso não reconhecido 

por esta banca. 

Cabe a cada candidato questionar sua própria pontuação, com revisão e vistas de seu próprio 

cartão-resposta, divulgação de documentos de outros candidatos, somente solicitação e 

autorização do mesmo. As provas são corrigidas por esta banca primando pelo princípio da 

isonomia, os cartões são lidos por leitura óptica e os resultados divulgados tal qual apresenta 

as respostas dos candidatos. 

RECURSO NÃO RECONHECIDO - INDEFERIDO 
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Parecer 03 

Silvio Trento Dagostin – Inscrição:244447 – Motorista de Ambulância 

Solicitação do candidato: 

Sr (a)Banca examinador(a), Solicito que observe a importância para prova de títulos deste 

cargo que não foi pedido, A lei exige determinados documentos como requisitos para a 

habilitação ao cargo. Foi publicada no Diário Oficial da União, em 20 de junho, a Lei 

12.998/2014. Entre outras providências, o texto altera o Código Nacional de Trânsito, 

acrescentando novas exigências para condutores de ambulância, na forma de cursos 

específicos e reciclagem a cada cinco anos. O motivo da solicitação de análises feitas pelo 

examinador que tem a lei como procedência Tenho vários cursos que me capacitam para esse 

cargo: Curso de Transporte de Emergência (Ambulância) Curso de Bombeiro Comunitário 

Curso de injetáveis Curso de suporte Básico Avançado de Vida. (Samu) Relativamente ao 

edital, sendo assim qualquer interessado, como ocorre na licitação, impugnar as suas 

cláusulas, promovendo uma das espécies de controle externo, visando recompor a legalidade, 

quando agredida a CF estabeleceu, no art. 5.o, inciso LV, observando que se trata da 

locomoção com vidas .Gostaria de sensibilizar e que a Prefeitura e o curso que realizou esse 

concurso fique ciente que existe essa lei e que deve ser respeitada .Desde já agradeço e 

mando em anexo meus comprovantes de cursos que ajudariam muito na minha colocação se 

fossem contabilizados. Muito obrigada Silvio Trento. No aguardo com muita esperança. 

Decisão:  

Conforme edital para o cargo de Motorista de Ambulância não havia pontuação de títulos. O 

Recurso é intempestivo visto que tal solicitação deveria ser no prazo recursal contra o edital. O 

candidato ao se inscrever concorda com as regras do edital. 

Classificação mantida - INDEFERIDO 

 
Parecer 04 

Jonas Francisco dos Santos – Inscrição: 242638 – Motorista de Ônibus 

Solicitação do candidato: 

Solicito revisão da banca examinadora com relação a avaliação da minha prova prática para 

motorista de ônibus item 15.15 do Edital n 001/2015 de Cocal do Sul. Informo que realizei a 

prova de maneira correta sem cometer faltas. Tenho inclusive treze anos de profissão e 

trabalho em ônibus escolar diariamente. Porém ao terminar a prova o avaliador me informou 

que havia cometido uma falta: ¨soquear o ônibus no aclive, ele deveria ter saído pleno¨, 

descontando 1 ponto, falta grave. Estou ciente de que não cometi essa falta, mas ainda caso 

tivesse cometido a categoria da falta se enquadraria em falta leve ¨negligenciar o controle do 

veículo provocando nele movimento irregular¨, conforme item 12.15.5, sendo descontado 

somente 0,25 pontos. Destaco ainda que o avaliador estava sozinho no ônibus, onde deveria 

estar acompanhado de uma comissão de avaliadores para estes fazerem a análise rigorosa de 

desempenho do candidato, outra sugestão seria gravação do percurso ou acompanhamento de 

outros três candidatos no percurso da prova. Com Isso penso que se evitaria esse equívoco em 

relação a nota. 

Decisão:  

A falta cometida pelo candidato, conforme assinatura no formulário de avaliação foi: 

[  ] descontrolar-se no plano, no aclive ou declive. (Falta grave – 1,00), portanto a nota do 

candidato é 9,00. 

Quanto a banca avaliadora, havia mais de uma pessoa analisando a aplicação da prova 

verificando a documentação, horários e demais quesitos. Ressaltando-se que o avaliador é 

profissional de nível superior, diretor de trânsito e credenciado pelo DETRAN como avaliador 

de trânsito. 
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Outrossim, as sugestões são viáveis porém deveriam ser tempestivamente sugeridas quando 

da publicação do edital na fase de recurso contra o mesmo. Uma vez inscrito o candidato 

concorda com os termos do edital. 

Classificação mantida 

O formulário da avaliação prática do candidato encontra-se digitalizado no anexo II deste 

ato para conferência. 

INDEFERIDO 

 
 

Parecer 05 

Rubia Zaccaron Recco Magagnin – Inscrição: 259541 – Professor Educação Infantil 

 

Solicitação do candidato: 

Gostaria de pedir recurso pois, acertei 16 questões do conhecimento específico e não 15 como 

consta na classificação preliminar. Sendo assim, minha nota fica 4,8 e não 4,5 e a nota final 

fica 6,7 e não 6,4 como consta. Certa de sua atenção, agradeço desde já e aguardo resposta. 

Decisão:  

Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui os mesmos 7 acertos em 

conhecimentos gerais e 15 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 22 acertos 

com nota final de 5,90. 

Classificação mantida 

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

conferência. 

INDEFERIDO 

 

Parecer 06 

Karina da Silva Gregorio – Inscrição: 259684 – Professor Educação Infantil 

 

Solicitação do candidato: 

De acordo com análise da Classificação Preliminar(26-01-2016), percebeu-se que não consta a 

minha pontuação na Prova de Títulos segundo consta no Edital item 9.1.1( a,b). Sendo assim, 

peço por gentiliza que avaliem minha prova de títulos e a somem com a minha nota da prova 

escrita. Segue anexo comprovantes de envio Via Sedex/Ar. Agradecida! 

Decisão:  

Assiste razão à candidata. Após reanálise dos documentos enviados, a Banca verificou que o 

título enviado está de acordo com as regras do edital. Dessa forma, atribui-se a pontuação de 

0,50 à nota de títulos da candidata. 

DEFERIDO 
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Parecer 07 

Mariele Lopes dos Passos Bez Birolo – Inscrição: 254532 – Professor Educação Infantil 

 

Solicitação do candidato: 

Gostaria que verificassem novamente o gabarito da minha prova do Concurso feito em Cocal 

do Sul. A quantidade de acertos pois no gabarito Preliminar consta que acertei 17 e pelo o que 

eu marquei acertei um pouco mais de 20. Aguardo Resposta! Mariéle Lopes dos Passos Bez 

Birolo. 

 

Decisão:  

Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui os mesmos 8 acertos em 

conhecimentos gerais e 17 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 25 acertos 

com nota final de 6,70. 

Classificação mantida 

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

conferência. 

INDEFERIDO 

 

Parecer 08 

Giovana Possamai Magnus – Inscrição: 256292 – Professor Educação Infantil 

 

Solicitação do candidato: 

Gostaria de solicitar a correção do meu gabarito, pois segundo o meu gabarito tive 16 acertos 

das questões Específicas de Educação Infantil, e segundo a Classificação acertei 15 questões. 

Decisão:  

Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui os mesmos 10 acertos em 

conhecimentos gerais e 15 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 25 acertos 

com nota final de 6,50. 

Classificação mantida 

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

conferência. 

INDEFERIDO 
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Parecer 9 

Cristiane de Medeiros Pizoni Camilo – Inscrição: 260553 – Professor Educação Infantil 

 

Solicitação do candidato: 

Estou entrando com recurso para revisão do meu gabarito. Acertei 17 questões específicas, e 

foram computadas apenas 16 questões. Acertei as 

questões:1,2,4,6,9,10,11,17,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39.  

Obs: Pode ter acontecido de não ter sido computada a questão 35. Até tinha entrado com 

recurso porque o gabarito preliminar estava com a resposta errada. Mas eu acertei a 35 a 

minha resposta foi a letra\"C\". Favor verificar se esse foi o erro e fazer a revisão do meu 

gabarito com o gabarito definitivo e não com o preliminar. Estou enviando em anexo a imagem 

do rascunho do meu gabarito. 

Decisão:  

Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui os mesmos 9 acertos em 

conhecimentos gerais e 16 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 25 acertos 

com nota final de 6,60. 

Classificação mantida 

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

conferência. 

INDEFERIDO 

 

Parecer 10 

Andreza Cypriano – Inscrição: 257699 – Professor Educação Infantil 

 

Solicitação do candidato: 

Solicito a revisão da minha prova e do meu gabarito, pois tenho dúvidas no cômputos de 

acertos. 

Decisão:  

Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui os mesmos 8 acertos em 

conhecimentos gerais e 12 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 20 acertos 

com nota final de 5,20. 

Classificação mantida 

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

conferência. 

INDEFERIDO 

 

Parecer 11 

Eliane Florencio Salvador – Inscrição: 262109 – Professor História 

 

Solicitação do candidato: 

Sou professora habilitada e graduada em História, na área pela qual fiz o concurso em Cocal 

do Sul. Acredito ter sido prejudicada na Classificação Preliminar, pois tive a seguinte 

pontuação: NF 7.90 e a posição: 6. E a Candidata Charlene Cardoso com a mesma pontuação 

está na posição 5, sendo que a candidata é mais nova que eu. Segundo o que eu li no edital 

em caso de empate a idade iria prevalecer para o desempate. Assim sendo aguardo explicação 

e possivelmente a correção. Obrigada.  

Decisão:  

Não assiste razão à candidata. 
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Os critérios de desempate segundo o item 14.7 do edital: 
14.1 Para os candidatos que não se enquadrarem na condição de idoso, na hipótese de igualdade de notas, o desempate será 

feito através dos seguintes critérios:  

a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;  
b) Maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais; 
c)  Beneficiados pela Lei 11.689/2008, devidamente habilitados na forma do Edital; tribunal do júri.  

d) Maior idade, contada com base na idade em dia, meses e anos no dia da realização da prova escrita.  

 

Observa-se que o primeiro critério de desempate é a maior nota em conhecimentos 

específicos, que foi o que ocorreu no caso citado pela candidata, onde a 5ª colocada possui 

nota maior em conhecimentos específicos, ficando à frente da recorrente mesmo tento a 

mesma nota final e sendo mais velha. 

Depois seguem os critérios de desempate conforme item 14.7 mencionado acima. 

Classificação mantida 

INDEFERIDO 

 

Parecer 12 

Julio Cesar Alves da Luz – Inscrição: 258579 – Professor História 

 

Solicitação do candidato: 

Prezados, Conforme o item 13 do edital, da Prova de Títulos, deve ser atribuído 1,00 ponto ao 

candidato com diploma de mestrado. Contudo, na classificação preliminar, atribuíram-me 0,50, 

que corresponde ao nível de especialização. A cópia autenticada do diploma de mestrado que 

enviei foi recebida pelo IOBV no dia 24 de dezembro (data de assinatura do AR). De qualquer 

forma, envio em anexo cópia digitalizada do documento para verificação.  

Decisão:  

Assiste razão o candidato. Ao reanalisar os documentos enviados pelo candidato verificou-se 

que o candidato enviou o título de Mestre nos termos do edital, devendo então ser atribuída 

pontuação de 1,00 para a nota da prova de títulos. 

DEFERIDO 

 

 

Parecer 13 

Cristiane Cechinel de Villa – Inscrição: 264500 – Professor Língua Portuguesa 

 

Solicitação do candidato: 

Boa tarde. Na classificação preliminar saiu minha titulação como especialista (0,50), porém eu 

sou Mestra e deveria estar como (1,0). Mandei todas as minhas titulações, porém a maior é a 

que prevalece, nesse caso a de Mestrado em Educação. Tenho a carta registrada de que todos 

os documentos foram entregues. Segue anexo o título de Mestrado para confirmação.  

Decisão:  

Assiste razão à candidata. Ao reanalisar os documentos enviados pela candidata verificou-se 

que a candidata enviou o título de Mestre nos termos do edital, devendo então ser atribuída 

pontuação de 1,00 para a nota da prova de títulos. 

DEFERIDO 
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Parecer 14 

Sinara Felisbino – Inscrição: 253988 – Professor Matemática 

 

Solicitação do candidato: 

Boa Tarde Solicito nova conferência do cartão resposta do primeiro colocado para o cargo 

professor de matemática com inscrição número: 234741. 

Decisão:  

Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui os mesmos 9 acertos em 

conhecimentos gerais e 20 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 29 acertos 

com nota final de 7,80. 

Classificação mantida 

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

conferência. 

INDEFERIDO 

Cocal do Sul, 29 de Janeiro de 2016 

 
Ademir Magagnin 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – CARTÕES 

DIGITALIZADOS
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ANEXO II – FORMULÁRIO PROVA PRÁTICA MOTORISTA 

 


