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ATO 008/PS/001/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
DO EDITAL Nº 001/2017 DE PROCESSO SELETIVO 

 

O Senhor Ademir Madella, Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, 
torna público o Julgamento dos Recursos contra Classificação Preliminar conforme segue: 

 

Inscrição  Candidato Cargo Alegação  

589308 Andreia Perboni Professor 
área I - 
Educação 
Infantil 
(habilitado) 

Conforme o Processo Seletivo que fizemos em 02/04/2017, me 
deixou muitas dúvidas, sobre o Gabarito. Pois gostaria se 
possivelmente me disponibilizasse, o Gabarito que eu mesma 
preenchi e assinei, pois quero fazer a conferência, me gerou 
muitas dúvidas. Não concordo com a nota obtida.  

Decisão: Em conferência ao cartão-resposta da candidata, constatou-se que obteve 02 acertos em 
Conhecimentos Básicos e 07 acertos em Conhecimentos Específicos, conforme divulgado na Classificação 
Preliminar, seu cartão resposta digitalizado segue publicado na sua área do candidato para conferência. 
Indeferido. Pontuação Mantida. Cartão resposta disponibilizado.  

 

Inscrição  Candidato Cargo Alegação  

590451 Andressa Tomazini 
Rosaneli 

Professor área I - 
Educação Infantil 
(habilitado) 

Acertei 17 questões e teve gente que acerto 14 e 
passou, por que eu não passei? Também mandei 
certificado de pós-graduação e não tive pontuação 
gostaria de saber o por que isso ?  

Decisão: Quanto ao primeiro questionamento da candidata, verifica-se que obteve 04 acertos em 
Conhecimentos Básicos (4x 0,25= 1,00) e 13 acertos em Conhecimentos Específicos (13 x0,30= 3,90), 
apresentando como pontuação final 4,90 na prova escrita objetiva, quanto aos demais candidatos que 
possam ter acertado menos questões e tenham sido aprovados,  isso se deve ao fato de que tiveram sua 
nota da prova de títulos somados à nota da prova escrita. Quanto ao questionamento sobre a não 
pontuação do seu título de pós-graduação, esta Banca esclarece que este documento foi apresentado em 
desacordo com o Item 12.6 do Edital, vejamos:  

Item 12.6: Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no IOBV, 
ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, obrigatoriamente, 
os seguintes documentos:  

a) Requerimento para participação na Prova de Títulos (anexo V); 

b) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. 

 
Devido à ausência de Requerimento, documento de apresentação obrigatória conforme exigência do 
Edital, a candidata não obteve a nota referente ao Título de Pós- Graduação. 
Recurso Indeferido. Pontuação Mantida. Cartão resposta disponibilizado. 
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Inscrição  Candidato Cargo Alegação  

588059 Lediane Marin Toigo Professor área III - 
Educação Física 
(habilitado) 

Conforme ato 007/ps/001/2017, classificação 
preliminar, gostaria de ver com esta instituição 
sobre os meus documentos de graduação em 
educação física e de pós graduação em dança 
educacional, gostaria  de esclarecimentos, o 
porque não fico computado em minha nota final, 
pois minha pós graduação e meu histórico escolar 
estão em conformidade com o edital. Gostaria que 
fosse computada a nota de minha pós-graduação 
em dança educacional. 

Decisão: O título de pós- graduação da candidata, não foi somado à sua nota da prova escrita objetiva, 
pois foi apresentado em desacordo com o Item 12.6 do Edital, vejamos:  

Item 12.6: Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente protocolar no IOBV, 
ou enviar pelo correio, por SEDEX, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, obrigatoriamente, 
os seguintes documentos:  

c) Requerimento para participação na Prova de Títulos (anexo V); 

d) O certificado do título que deseja ser avaliado, acompanhado de histórico escolar. 

 
Devido a ausência de Requerimento, documento de apresentação obrigatória conforme exigência do 
Edital, a candidata não obteve a nota referente ao Título de Pós- Graduação. 
Recurso Indeferido. Pontuação Mantida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coronel Martins, 13 de abril de 2017 
 
 

ADEMIR MADELLA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


