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ATO 009/2016 
DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL Nº 001/2016 DE PROCESSO SELETIVO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL, de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, 

tornam público o Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar, conforme segue: 

 
 
Candidata: Fabiula Nicolletti 
Inscrição: 492782 
Professor de Educação Infantil (habilitado) 
ALEGAÇÃO: Gostaria que fosse verificado os cursos que enviei, pois a pontuação foi 0,50 sendo que 
enviei mais  de 200 horas de curso no total. Sendo que o total de horas seria no máximo de 200h, e o que 
enviei chegou a passar disso, gostaria que fosse analisado pois a pontuação deu somente 0,50. 
Recontagem de pontos dos cursos. 
Decisão: INDEFERIDO.  
Em conferência aos títulos enviados pela candidata, constatou-se que esta enviou 236 horas de curso, 
sendo que o máximo de horas a serem pontuadas são 200horas. E conforme as regras do Edital: 

“ ITEM: 9 DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE PROFESSORES (nível superior) 

9.1.A prova de títulos, de caráter classificatório para os aprovados na prova escrita, constará da avaliação dos 
documentos apresentados pelos candidatos aos cargos de professores e que comprovem a sua titulação. 
9.2.1. O candidato deverá comprovar a conclusão do curso de pós-graduação através de fotocópia autenticada, da 
frente e do verso do certificado ou diploma expedido por instituição credenciada pelo MEC ou Conselho Estadual 
de Educação – CEE, e obrigatoriamente o Anexo V – Formulário de apresentação de títulos, aos quais serão 
atribuídas as seguintes pontuações: 
d) 0,50 (cinquenta centésimos) para cursos de aperfeiçoamento, totalizando no máximo 200 horas, na 
proporção de 0,10 (dez centésimos) a cada 40 horas de curso. Sendo aceito apenas certificados acima de 
8h/a.” 

Portanto, os títulos da candidata foram devidamente contabilizados, atingindo nota máxima nos cursos de 
aperfeiçoamento.  
Pontuação Mantida 

 
Candidata: Laresa Alexandre 
Inscrição: 499812 
Professor de Educação Infantil (habilitado) 
ALEGAÇÃO: Não foi contabilizado os meus títulos.  
Apresentei nos dias exigidos do edital o envelope com os meus títulos protocolados, aonde entreguei 
pessoalmente no IOBV de Taió. No envelope lacrado conforme o anexo V do edital à um curso de 200 
horas que serve como pontuação para a prova de títulos. Na classificação preliminar estou com 0.00 na 
pontuação, sendo que deveria estar 0.50 para cursos de aperfeiçoamento, totalizando no máximo 200 
horas. Tenho comigo o protocolo de entrega de documentação de títulos recebido por Elizete no dia 
29/11/2016.Gostaria que a equipe do IOBV recontassem os pontos para a prova de títulos, que conforme 
foi dito faltou 0.50 das 200 horas de curso que entreguei em envelope lacrado no IOBV. 
Decisão: INDEFERIDO:  
Em conferência aos títulos enviados pela candidata, constatou-se que esta deixou de apresentar o 
Requerimento para participação na prova de Títulos (Anexo V do Edital) e conforme as regras do Edital:  
“9 DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE PROFESSORES (nível superior) 

9.1.A prova de títulos, de caráter classificatório para os aprovados na prova escrita, constará da avaliação dos documentos 
apresentados pelos candidatos aos cargos de professores e que comprovem a sua titulação. 

9.2.1. O candidato deverá comprovar a conclusão do curso de pós-graduação através de fotocópia autenticada, da frente e do 
verso do certificado ou diploma expedido por instituição credenciada pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação – CEE, e 
obrigatoriamente o Anexo V – Formulário de apresentação de títulos, aos quais serão atribuídas as seguintes pontuações: 
d) 0,50 (cinquenta centésimos) para cursos de aperfeiçoamento, totalizando no máximo 200 horas, na proporção de 0,10 (dez 

centésimos) a cada 40 horas de curso. Sendo aceito apenas certificados acima de 8h/a. 
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9.11.3. Para os candidatos de Professor que se inscreverem para 2 (dois) cargos, deverão obrigatoriamente enviar um 
formulário do anexo V para cada cargo, as respectivas cópias para cada cargo e em envelopes separadamente, para os 

candidatos que enviarem o envelope via Sedex/AR poderá ser em um único envelope, porém dentro os cargos devem estar 
separados e identificados. 
9.11.3. Entregue o envelope com os títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese 
ou alegação.” 

Portanto, a candidata descumpriu as regras editalícias ao deixar de apresentar o Anexo V do Edital, 
razão pela qual não teve seus títulos pontuados.  
Pontuação Mantida 

 
Candidata: Sueli Klaumann Da Cunha 
Inscrição: 501956 
Professor de Educação Infantil (habilitado) 
ALEGAÇÃO: Não foi contados pontos de títulos,conforme edital. 
Conforme o edital os títulos tinham que ser autenticados e valeriam pontos,na minha classificação fui 
zerado nas prova de títulos.Sendo que segui conforme edital.Peço que fosse revisto a minha pontuação 
referente  aos títulos. 
Decisão: INDEFERIDO:  
Em conferência aos títulos enviados pela candidata, constatou-se que esta deixou de apresentar o 
Requerimento para participação na prova de Títulos (Anexo V do Edital) e conforme as regras do Edital:  
“9 DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE PROFESSORES (nível superior) 

9.1.A prova de títulos, de caráter classificatório para os aprovados na prova escrita, constará da avaliação dos documentos 
apresentados pelos candidatos aos cargos de professores e que comprovem a sua titulação. 

9.2.1. O candidato deverá comprovar a conclusão do curso de pós-graduação através de fotocópia autenticada, da frente e do 
verso do certificado ou diploma expedido por instituição credenciada pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação – CEE, e 
obrigatoriamente o Anexo V – Formulário de apresentação de títulos, aos quais serão atribuídas as seguintes pontuações: 
d) 0,50 (cinquenta centésimos) para cursos de aperfeiçoamento, totalizando no máximo 200 horas, na proporção de 0,10 (dez 

centésimos) a cada 40 horas de curso. Sendo aceito apenas certificados acima de 8h/a. 
9.11.3. Para os candidatos de Professor que se inscreverem para 2 (dois) cargos, deverão obrigatoriamente enviar um 
formulário do anexo V para cada cargo, as respectivas cópias para cada cargo e em envelopes separadamente, para os 

candidatos que enviarem o envelope via Sedex/AR poderá ser em um único envelope, porém dentro os cargos devem estar 
separados e identificados. 
9.11.3. Entregue o envelope com os títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese 
ou alegação.” 

Portanto, a candidata descumpriu as regras editalícias ao deixar de apresentar o Anexo V do Edital, 
razão pela qual não teve seus títulos pontuados.  
Pontuação Mantida 

 
Candidata: Fabiana Da Silva Do Carmo 
Inscrição: 499799 
Professor de Educação Infantil (não-habilitado) 
ALEGAÇÃO: Conforme o Edital:9.11. Da entrega dos títulos : 9.11.3. Para os candidatos de Professor 
que se inscreverem para 2 (dois) cargos, deverão OBRIGATORIAMENTE ENVIAR UM FORMULÁRIO 
DO ANEXO V para cada cargo, as respectivas cópias para cada cargo e em envelopes separadamente, 
para os candidatos que enviarem o envelope via Sedex/AR poderá ser em um único envelope, porém 
dentro os cargos devem estar separados e identificados. Então conforme o edital, as pessoas que se 
inscreveram para professor e mandaram seus títulos sem o papel do anexo V, deverão ter seus títulos 
inválidos, indeferidos, pois o edital diz OBRIGATORIAMENTE ENVIAR UM FORMULÁRIO DO ANEXO 
V. (Caso vocês indeferiram os títulos de quem não mandou este papel desculpas). Mas se deferiram 
devem indeferir conforme edital diz. 
O edital é bem claro quanto a entrega dos cursos 9.11.3. Para os candidatos de Professor que se 
inscreverem para 2 (dois) cargos, deverão obrigatoriamente enviar um formulário do anexo V para cada 
cargo, as respectivas cópias para cada cargo e em envelopes separadamente, para os candidatos que 
enviarem o envelope via Sedex/AR poderá ser em um único envelope, porém dentro os cargos devem 
estar separados e identificados.  
Decisão: INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, as regras editalícias foram devidamente 
cumpridas, sendo que candidatos que não enviaram o Requerimento para participação na prova de 
títulos (Anexo V do Edital) não tiveram seu títulos contabilizados.  
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Candidata: Vanessa Diana Correa 
Inscrição: 498906 
Professor de Educação Infantil (não-habilitado) 
ALEGAÇÃO: Minha pontuação de NPT- nota de títulos e cursos, não está inserida na classificação 
preliminar. Mandei cópias dos cursos autenticadas via envelope por SEDEX no dia 01/12, e tenho 
documento que comprova o recebimento dia 02/12, conforme o anexo. Peço a Recontagem de NPT.  
Decisão: INDEFERIDO:  
Em conferência aos títulos enviados pela candidata, constatou-se que esta deixou de apresentar o 
Requerimento para participação na prova de Títulos (Anexo V do Edital) e conforme as regras do Edital:  
“9 DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE PROFESSORES (nível superior) 

9.1.A prova de títulos, de caráter classificatório para os aprovados na prova escrita, constará da avaliação dos documentos 
apresentados pelos candidatos aos cargos de professores e que comprovem a sua titulação. 

9.2.1. O candidato deverá comprovar a conclusão do curso de pós-graduação através de fotocópia autenticada, da frente e do 
verso do certificado ou diploma expedido por instituição credenciada pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação – CEE, e 
obrigatoriamente o Anexo V – Formulário de apresentação de títulos, aos quais serão atribuídas as seguintes pontuações: 
d) 0,50 (cinquenta centésimos) para cursos de aperfeiçoamento, totalizando no máximo 200 horas, na proporção de 0,10 (dez 

centésimos) a cada 40 horas de curso. Sendo aceito apenas certificados acima de 8h/a. 
9.11.3. Para os candidatos de Professor que se inscreverem para 2 (dois) cargos, deverão obrigatoriamente enviar um 
formulário do anexo V para cada cargo, as respectivas cópias para cada cargo e em envelopes separadamente, para os 

candidatos que enviarem o envelope via Sedex/AR poderá ser em um único envelope, porém dentro os cargos devem estar 
separados e identificados. 
9.11.3. Entregue o envelope com os títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese 
ou alegação.” 

Portanto, a candidata descumpriu as regras editalícias ao deixar de apresentar o Anexo V do Edital, 
razão pela qual não teve seus títulos pontuados.  
Pontuação Mantida 

 
Candidata:Silvana  Gottardi Correa 
Inscrição: 495939 
Professor II (habilitado) 
ALEGAÇÃO: Minha nota de títulos não aparece no sistema, sendo que levei pessoalmente o envelope 
lacrado na IOBV,  minha nota de títulos não aparece no sistema, gostaria da recontagem de pontuação, 
recontagem de pontos com a nota de títulos. 
Decisão: INDEFERIDO:  
Em conferência aos títulos enviados pela candidata, constatou-se que esta deixou de apresentar o 
Requerimento para participação na prova de Títulos (Anexo V do Edital) e conforme as regras do Edital:  
“9 DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE PROFESSORES (nível superior) 

9.1.A prova de títulos, de caráter classificatório para os aprovados na prova escrita, constará da avaliação dos documentos 
apresentados pelos candidatos aos cargos de professores e que comprovem a sua titulação. 

9.2.1. O candidato deverá comprovar a conclusão do curso de pós-graduação através de fotocópia autenticada, da frente e do 
verso do certificado ou diploma expedido por instituição credenciada pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação – CEE, e 
obrigatoriamente o Anexo V – Formulário de apresentação de títulos, aos quais serão atribuídas as seguintes pontuações: 
d) 0,50 (cinquenta centésimos) para cursos de aperfeiçoamento, totalizando no máximo 200 horas, na proporção de 0,10 (dez 

centésimos) a cada 40 horas de curso. Sendo aceito apenas certificados acima de 8h/a. 
9.11.3. Para os candidatos de Professor que se inscreverem para 2 (dois) cargos, deverão obrigatoriamente enviar um 
formulário do anexo V para cada cargo, as respectivas cópias para cada cargo e em envelopes separadamente, para os 

candidatos que enviarem o envelope via Sedex/AR poderá ser em um único envelope, porém dentro os cargos devem estar 
separados e identificados. 
9.11.3. Entregue o envelope com os títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese 
ou alegação.” 

Portanto, a candidata descumpriu as regras editalícias ao deixar de apresentar o Anexo V do Edital, 
razão pela qual não teve seus títulos pontuados.  
Pontuação Mantida 

 
 
 

Pouso Redondo, 13 de Janeiro de 2016 
 

Oscar Gutz  
Prefeito Municipal 

 
 


