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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 124 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 

 

PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES DOS RECURSOS EM RELAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2105503 

CARGO Professor Pedagogia - Educação Infantil - Titulado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 09h 41min 

PEDIDO Revisão da contagem das questões do meu gabarito. 

DESCRIÇÃO FATOS venho por meio deste pedir revisão da contagem  da questão número 4 que foi 
anulada e não contabilizou um acerto a mais para minha classificação. 

DESCRIÇÃO A questão número 4 foi anulada e não foi contabilizada na minha 
classificação. Sendo que antes da anulação da questão 4 eu havia feito 9 
acertos e após a anulação da questão número 4 deveria contar 10 acertos 
para a minha classificação. 

RESPOSTA Recurso Indeferido. Resultado publicado está correto de acordo com seu 
cartão resposta, que foi lhe enviado em anexo.  

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2103779 

CARGO Professor Pedagogia - Educação Infantil - Titulado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 20h 49min 

PEDIDO CORREÇÃO DO GABARITO  

DESCRIÇÃO FATOS DIFERENÇA NOS ACERTOS DA PROVA  

DESCRIÇÃO A CORREÇÃO DA PROVA DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL DE ACORDO 
COM O GABARITO PRELIMINAR DISPONÍVEL, VERIFICA-SE UMA DIFERENÇA DE 
DOIS ACERTOS EM RELÇÃO A QUANTIDADE CONTABILIZADA EM LÍNGUA 
PORTUGUESA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 

RESPOSTA Recurso Indeferido. Resultado publicado está correto de acordo com seu 
cartão resposta, que foi lhe enviado em anexo.  

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2102020 



 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

CARGO Professor Pedagogia - Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) - Titulado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 10h 19min 

PEDIDO Correção do gabarito. 
Tenho comigo de acertos as seguintes questões:  
1  
5 
8 
10 
12 
14 
15 

DESCRIÇÃO FATOS No meu gabarito que tenho comigo eu acertei 7 questões, após a anulação da 
questão número 4 de matemática continuo com 7 acertos. 
Na classificação aparece que ganhei a questão, mas não mudou de 7 acertos. 

DESCRIÇÃO Quero a recontagem das questões, pois no gabarito que tenho comigo eu tive 
7 acertos e após a anulação da questão 4  continuo com o mesmo número de 
acertos. 
Isso é na prova de professor de séries iniciais no fundamental I. 

RESPOSTA Recurso Indeferido. Resultado publicado está correto de acordo com seu 
cartão resposta, que foi lhe enviado em anexo.  

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2103780 

CARGO Professor Pedagogia - Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) - Titulado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 20h 30min 

PEDIDO Correção de gabarito. 

DESCRIÇÃO FATOS De acordo com a correção da prova realizada com o gabarito preliminar 
disponível, identifica-se um erro em relação a umas das questões de língua 
portuguesa (questão número 03). 

DESCRIÇÃO Peço a correção do gabarito, para verificação da questão de língua 
portuguesa, número 03 da prova de Pedagogia (1º ao 5 ano), constando como 
incorreta sendo que de acordo com o gabarito esta questão foi assinalada 
corretamente. 

RESPOSTA Recurso Indeferido. Resultado publicado está correto de acordo com seu 
cartão resposta, que foi lhe enviado em anexo. 

STATUS Indeferido. 
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EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2107906 

CARGO Professor Pedagogia - Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 21h 54min 

PEDIDO  Pedido da recontagem de forma especificada da pontuação dos títulos 
encaminhados.  "Especialização, tempo de serviço e os cursos de 
aperfeiçoamento ou atualização na área da educação". 

DESCRIÇÃO FATOS Erro no cálculo da pontuação dos títulos. 

DESCRIÇÃO Solicito a recontagem da pontuação dos títulos, pois a pontuação 
disponibilizada no arquivo de publicação dos classificados, não condiz com a 
real pontuação encaminhada em anexo no envelope dos documentos para a 
AMAUC no ato da inscrição. Sendo que foi encaminhado "tempo de serviço" 
que contabiliza no total 9 anos 4 meses e 9 dias (pontuação: 0,740), além do 
certificado da "Especialização/ Pós-graduação" (pontuação 1,0) e mais de 200 
horas de curso de capacitação na área da educação (pontuação 1,0). Sendo 
assim a "pontuação total dos títulos contabiliza 2,740 pontos". 
Mas no arquivo de publicação dos classificados em PROFESSOR PEDAGOGIA/ 
ENSINO FUNDAMENTAL I- TTULADO, a pontuação disponibilizada referente 
aos títulos, está prescrita no "total de 2,380 pontos". Por este motivo, solicito 
a recontagem dos pontos dos títulos, pois acredito que ouve um equívoco na 
contagem do tempo de serviço. 
Tal equivoco, resulta na perda da minha pontuação final, sendo que estou 
sendo prejudicada na classificação final. 

RESPOSTA Conforme pontua o edital do certame, o tempo concomitante não será 
computado. Realizado novo cálculo a candidata possui 94 meses de efetivo 
exercício. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2103362 

CARGO Professor Matemática - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2021 às 14h 34min 

PEDIDO Isto posto, Requer: 
 
1. O recebimento do presente recurso, juntamente com os documentos 
que o instruem, para que seja processado e ao final seja julgado totalmente 
procedente por uma questão de Justiça; 
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2. A reavaliação dos documentos enviados tempestivamente, para que 
possa ser atribuída a pontuação de direito a candidata e consequentemente a 
reclassificação da mesma; 
 
3. Caso a reconsideração dos títulos da candidata não seja o 
entendimento do presente julgador, requer alternativamente que a requerente 
seja informada dos motivos da não validação para exercer seu pleno direito ao 
contraditório e a ampla defesa. 
 
4. Protesta pela realização de todas as provas no Direito admitidas. 
 
Desse modo, 
 
Aguarda Deferimento. 
 

DESCRIÇÃO FATOS A Candidata foi regularmente inscrita no Processo Seletivo Nº 124/2021, sob 
inscrição 2103362, a qual foi homologada por Vossa Senhoria. 
 
No tempo hábil, previsto no edital, a candidata protocolou envelope lacrado 
contendo os título junto a Secretaria de Educação do Município de Seara – SC, 
nos termos do item 4 do edital que rege o processo seletivo. 
No interior do referido envelope estavam o comprovante de graduação, pós-
graduação (ambos com histórico), tempo de serviço, além de outros cursos 
realizados pela candidata. 
Ocorre que, com a divulgação da classificação do processo seletivo, em 14 de 
outubro de 2021, a candidata se encontra sem nota no quesito Títulos. 
A candidata, no objetivo de esclarecer os fatos, ligou para a secretaria de 
educação de Seara, onde conversou com a servidora Bruna Mariani, a qual 
confirmou que, após o recebimento do envelope, enviou-o para Vossa 
Senhoria. Também, a candidata, efetuou contato telefônico para a AMAUC, no 
qual não foi informado o motivo da não validação dos títulos. Ficando assim, 
prejudicada a defesa por não haver esclarecimento do porquê da não 
consideração. 

DESCRIÇÃO Visto os fatos acima elencados, a candidata vem apresenta o recurso com 
base no item 12.2. do edital que rege o Processo Seletivo: 
Os demais recursos deverão ser feitos de forma on line, acessando a área do 
candidato interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação oficial, 
excluindo-se o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo e relativos: 
12.2.1. Do indeferimento da taxa de isenção;  
12.2.2. Do indeferimento das inscrições;  
12.2.3. Da formulação das questões da prova escrita e do gabarito preliminar; 
12.2.4. Do resultado do processo seletivo em todas as fases (GRIFADO) 
Além da possibilidade editalícia do presente recurso, o recurso baseia-se em 
preceito Constitucional, o qual prevê: 
LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 
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Dessa forma, a candidata não teve acesso ao motivo da negativa de seus 
Títulos restando prejudicado o direito de defesa com os meios inerentes. Isso, 
Vossa Senhoria, pois se a candidata não sabe o porquê os títulos dela não 
foram aceitos, como pôde ela rebater eventuais elementos existentes? 
 
O candidato deve ter acesso à avaliação do seu resultado na etapa de títulos, 
conforme os princípios constitucionais da publicidade e da legalidade. 
 
Ou seja, não basta conceder a nota ou negar a pontuação para os inscritos no 
processo seletivo: é necessário explicar os motivos.  
 
Esse tipo de disposição editalícia viola o princípio da publicidade, pois a 
Constituição não se coaduna com o sigilo, que apenas é admitido em 
situações excepcionais, e o processo seletivo não está entre essas 
excepcionalidades, vez que é marcado pela ampla publicidade. 
 
É firme essa orientação na jurisprudência: 
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES EM 
APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DE SELEÇÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO 
OFICIALATO. MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS QUE 
VEDAM A VISTA DA PROVA DE REDAÇÃO E A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO CONTRA O RESULTADO. PREVISÃO INCONSTITUCIONAL. 
INVALIDAÇÃO DO ITEM DO EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (STJ, 
REsp 241.356/CE, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 
29/06/2000, DJ 28/08/2000, p. 113). 
 
Nesse Sentido, a candidata envia, em anexo, os documentos que estão dentro 
do envelopo protocolado junto a Secretaria de Educação do Município de 
Seara – SC, nos termos do item 4 do edital que rege o processo seletivo, para 
que, Vossa Senhoria os revise e atribua a pontuação de direito  e, caso Vossa 
Senhoria não considerar a documentação que está no referido envelope, que 
de amplo conhecimento ao candidato dos motivos para que possa exercer os 
preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/28
05/2103362/a7680e82a4131f4cfe803378bd000f3d.pdf 

RESPOSTA Documentos localizados e conferidos. Pontuação registrada. RECURSO 
DEFERIDO 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2102020 

CARGO Professor Pedagogia - Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) - Titulado 
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TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 14h 29min 

PEDIDO Recontagem tempo de serviço sendo que enviei um tempo de serviço do 
município de Itá com 10 anos 8 meses e 28 dias. 
Tempo de serviço do município de Seara 5 meses e 29 dias. 
Horas de curso de capacitações 680 horas. 
Obs: Na classificação estou atrás de pessoas q atingiram mesma pontuação da 
prova e possuíam menos tempo de serviço. 

DESCRIÇÃO FATOS Pessoas que atingiram o mesmo número de acertos e as mesmas questões, 
tenham menos tempo de serviço que eu e ficaram na minha frente. 

DESCRIÇÃO Recontagem de pontuação de tempo de serviço e dos cursos de capacitações. 

RESPOSTA A candidata postulante do recurso apresentou declaração do tempo de serviço 
onde consta a função de professor, secretário escolar, coordenador de projetos 
pedagógicos, diretor de departamento e diretor de escola. Para o cargo de 
professor em que a mesma se inscreve neste certame, computa-se o tempo de 
serviço na função professor exclusivamente. RECURSO INDEFERIDO 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2102102 

CARGO Professor Pedagogia - Educação Infantil - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2021 às 15h 26min 

PEDIDO CORREÇÃO DE DO GABARITO  
correção do gabarito, e recontagem de pontos. 

DESCRIÇÃO FATOS classificação pela nota e pelos pontos de cursos e tempo de serviço. 

DESCRIÇÃO percebi que muitos que tiraram nota menor e estão na minha frente mas 
mesmo pelo tempo de serviço e pontos de cursos e graduação achei que deu 
pouco pontuação, peço revisão da pontuação. 

RESPOSTA Documentação localizada e conferida, não há erro de conferência 
considerando documentação apresentada. Pontuação correta conforme edital 
do certame. RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2102364 

CARGO Auxiliar de Ensino - Titulado 
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TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2021 às 16h 38min 

PEDIDO Solicito a reanálise da pontuação que foi computado em minha inscrição para 
auxiliar de ensino titulado número 2102364 bem como a possível mudança em 
minha classificação perante essa reanálise, pois minha pontuação de títulos está 
diferente nas duas áreas nas quais eu me inscrevi. Para o cargo de professor do 
ensino fundamental I (1° ao 5° ano) a pontuação de títulos é: 5,175, e para o 
cargo de auxiliar de ensino titulado a pontuação é: 2,950. E ao verificar minha 
classificação, notei que as notas estão diferentes, me fazendo ficar em 
desvantagem perante os demais classificados. Por fim, solicito novamente a 
reanálise de minha pontuação para auxiliar de ensino titulado e assim, em 
seguida, peço que façam a verificação de minha classificação,  de forma que 
fique adequado a minha pontuação correta.  

DESCRIÇÃO FATOS Solicito a reanálise da pontuação que foi computado em minha inscrição para 
auxiliar de ensino titulado número 2102364 bem como a possível mudança em 
minha classificação perante essa reanálise, pois minha pontuação de títulos está 
diferente nas duas áreas nas quais eu me inscrevi. Para o cargo de professor do 
ensino fundamental I (1° ao 5° ano) a pontuação de títulos é: 5,175, e para o 
cargo de auxiliar de ensino titulado a pontuação é: 2,950. E ao verificar minha 
classificação, notei que as notas estão diferentes, me fazendo ficar em 
desvantagem perante os demais classificados. Por fim, solicito novamente a 
reanálise de minha pontuação para auxiliar de ensino titulado e assim, em 
seguida, peço que façam a verificação de minha classificação,  de forma que 
fique adequado a minha pontuação correta.  

DESCRIÇÃO Solicito a reanálise da pontuação que foi computado em minha inscrição para 
auxiliar de ensino titulado número 2102364 bem como a possível mudança em 
minha classificação perante essa reanálise, pois minha pontuação de títulos 
está diferente nas duas áreas nas quais eu me inscrevi. Para o cargo de 
professor do ensino fundamental I (1° ao 5° ano) a pontuação de títulos é: 
5,175, e para o cargo de auxiliar de ensino titulado a pontuação é: 2,950. E ao 
verificar minha classificação, notei que as notas estão diferentes, me fazendo 
ficar em desvantagem perante os demais classificados. Por fim, solicito 
novamente a reanálise de minha pontuação para auxiliar de ensino titulado e 
assim, em seguida, peço que façam a verificação de minha classificação,  de 
forma que fique adequado a minha pontuação correta.  

RESPOSTA Conforme item 6.8.4. deste certame, para o cargo de Auxiliar de  Ensino 
(Titulado), há classificações claramente expostas. Para este cargo em que a 
candidata postulante está inscrita a pontuação está registrada corretamente 
conforme item 7.4. RECURSO INDEFERIDO 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2106871 

CARGO Professor Pedagogia - Educação Infantil - Titulado 
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TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 09h 10min 

PEDIDO Por gentileza, solicito que façam a recontagem da minha pontuação de títulos, 
pois a documentação encaminhada foi a mesma nas duas áreas, sendo que, em 
Anos Iniciais minha pontuação ficou 1,520 e na Educação Infantil somou 
somente 0,520. Acredito que houve um erro na transposição da nota para o 
sistema.  

DESCRIÇÃO FATOS Como encaminhei a mesma documentação nas duas áreas em que fiz minha 
inscrição, acompanhei a soma dos títulos, onde pude verificar que a soma de 
Anos Iniciais ficou 1,520 e para Educação Infantil ficou 0,520. Desta forma, fui 
olhar o edital para verificar se a maneira do calculo para as duas áreas eram 
diferentes, sendo que pelo que consta lá, a forma de calculo é igual para ambas 
as áreas. Então, venho através deste solicitar a reavaliação da contagem da 
minha pontuação de títulos. 

DESCRIÇÃO Encaminhei a mesma documentação em ambas as área que fiz minha inscrição, 
sendo que para Anos Iniciais somou 1,520 e para Educação Infantil ficou 0,520. 
Acredito que tenha ocorrido um erro na hora de transpor a nota para o 
sistema.  

RESPOSTA Documentação localizada e nova conferência realizada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2108573 

CARGO Auxiliar de Ensino - Titulado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2021 às 09h 06min 

PEDIDO Solicito a recontagem dos pontos na listagem final onde, somando a NOTA com 
peso que está errada, o tempo de serviço e a especialização em Educação 
Especial devo ter a soma total de 3,707. 

DESCRIÇÃO FATOS Nota do peso está irregular. 
Falta de nota de especialização. 

DESCRIÇÃO Estou solicitando correção das notas da listagem final, pois percebi que minha 
NOTA com peso está irregular. ( 4,25 x 0,75 = 3,187), somando 
3,187+0,020=3,207+0,50  (Especialização em Educação Especial)= 3,707. 
 
Especialização 0,50 
Nota com peso 3,187 
Tempo de serviço 0,020 
Especialização em Educação Especial 0,50 
TOTAL 3,707 
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ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805
/2108573/b837fdfe4ee7cbca43174bffd1162705.pdf 

RESPOSTA Seu cálculo: ( 4,25 x 0,75 = 3,187) está incorreto pois, o peso da prova conforme 
o edital é 0,70, não 0,75 como você faz o cálculo. 
 

10.2. A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula 
abaixo: 

   
NPE= ((NAE x 0,75) + (NAG x 0,50)) x 0,70 
 

  

Onde: 
 
10 = Total de Pontos (subitens 6.3 a 6.5 deste Edital) 
NPE = Nota da prova escrita 
NAE = Número de acertos questões específicas 
NAG = Número de acertos questões gerais 
 0,70 = Peso 70 % (subitens 10.1deste Edital) 

 
Recurso INDEFERIDO, sua classificação está correta com as regras do Edital. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2108573 

CARGO Auxiliar de Ensino - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 12h 42min 

PEDIDO Pedido de  recontagem dos pontos referente a contabilização dos títulos, em 
especifico a especialização de educação especial / Pós graduação. 

DESCRIÇÃO FATOS Percebi que não foi contabilizado a pontuação referente a especialização em:  
Educação especial ( Pós graduação/ latu-sensu) 

DESCRIÇÃO Solicito que seja recontado e contabilizado a pontuação referente aos títulos,  
pois percebi que o titulo de especialização em " Educação  Especial " não foi 
contabilizado, sendo que foi encaminhado  o xerox do referente titulo em 
anexo no momento da entrega dos documentos  da inscrição. 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805
/2108573/3743aca0bcfac60716398c6a8d96a94f.pdf 

RESPOSTA Conforme item 6.8.4.3 deste certame, na Segunda Classificação para auxiliar de  
Ensino (Titulado), encontram-se os candidatos com Graduação em Pedagogia 
com Especialização em Educação Especial. Novo cálculo realizado, RECURSO 
DEFERIDO. 
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STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2102936 

CARGO Professor Educação Física - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 13h 12min 

PEDIDO REAVALIAÇÃO DE SOMATÓRIA DE TEMPO SERVIÇO. ANALISANDO OS DADOS 
APRENSENTADOS NA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR OBSERVEI QUE MINHA  
SOMATÓRIA  DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO ESTÁ CORRETA EM RELAÇÃO AO 
ÚLTIMO PROCESSO SELETIVO 2019, SENDO QUE ENCAMINHEI A MESMA 
DOCUMENTAÇÃO NOS DOIS PROCESSOS E NESSE  ANO EU DEVERIA TER AINDA 
MAIS  PONTUAÇÃO POIS ESTAVA GESTANDO E NÃO TIVE CONTRATO 
INTERROMPIDO. 

DESCRIÇÃO FATOS REAVALIAÇÃO DE SOMATÓRIA DE TEMPO SERVIÇO. ANALISANDO OS DADOS 
APRENSENTADOS NA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR OBSERVEI QUE MINHA  
SOMATÓRIA  DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO ESTÁ CORRETA EM RELAÇÃO AO 
ÚLTIMO PROCESSO SELETIVO 2019, SENDO QUE ENCAMINHEI A MESMA 
DOCUMENTAÇÃO NOS DOIS PROCESSOS E NESSE  ANO EU DEVERIA TER AINDA 
MAIS  PONTUAÇÃO POIS ESTAVA GESTANDO E NÃO TIVE CONTRATO 
INTERROMPIDO. 

DESCRIÇÃO REAVALIAÇÃO DE SOMATÓRIA DE TEMPO SERVIÇO. ANALISANDO OS DADOS 
APRENSENTADOS NA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR OBSERVEI QUE MINHA  
SOMATÓRIA  DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO ESTÁ CORRETA EM RELAÇÃO AO 
ÚLTIMO PROCESSO SELETIVO 2019, SENDO QUE ENCAMINHEI A MESMA 
DOCUMENTAÇÃO NOS DOIS PROCESSOS E NESSE  ANO EU DEVERIA TER AINDA 
MAIS  PONTUAÇÃO POIS ESTAVA GESTANDO E NÃO TIVE CONTRATO 
INTERROMPIDO. 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805
/2102936/a1f5b567a162ee27a88e121d7d9e3bd9.docx 

RESPOSTA Documentação localizada e conferida. Novo cálculo realizado. RECURSO 
DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2104148 

CARGO Auxiliar de Ensino - Titulado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 14h 53min 



 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

PEDIDO Solicito a correção na listagem geral das notas, pois estou em sétima colocação 
com a média geral ( 4,900), e a segunda classificação Ivete Maria Braun Gueno, 
tem a pontuação geral de (4,670), portanto está irregular esta classificação. 
Também tem outras pessoas que serão prejudicadas por essa situação. 

DESCRIÇÃO FATOS Correção na lista geral das notas. 

DESCRIÇÃO Solicito a correção na listagem geral das notas, pois estou em sétima colocação 
com a média geral (4,900), e a segunda classificada Ivete Maria Braun Gueno, 
tem a pontuação geral de (4,670), portanto está irregular esta classificação. 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805
/2104148/b4fe8a2a0bdd72ab69abddaa5395c083.pdf 

RESPOSTA Conforme item 6.8.4. deste certame, para o cargo de Auxiliar de  Ensino 
(Titulado), há classificações claramente expostas. A candidata postulante deste 
recurso está registrada corretamente na segunda classificação. RECURSO 
INDEFERIDO 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2108486 

CARGO Auxiliar de Ensino - Titulado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 14h 44min 

PEDIDO Solicito a revisão na lista geral de Auxiliar de Ensino Titulado, pois além  de mim, 
algumas pessoas estão com uma classificação irregular. A segunda classificada 
está com média geral( 4,67) Ivete Maria Braun Gueno menor que a terceira 
(5,67) e outras em sequencia. 

DESCRIÇÃO FATOS Revisão de nota geral. Fiquei abaixo de candidata que está com nota menor que 
a minha. 

DESCRIÇÃO Estou em segunda classificação com a média geral de 5,65 e a segunda 
classificada Ivete Maria Braun Gueno está com a média geral de 4.675, menor 
portando solicito a revisão da classificação da  Lista de Auxiliar de Ensino 
Titulado. 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805
/2108486/aea3a353484d8ccbd7af873d04b6abe3.pdf 

RESPOSTA Conforme item 6.8.4.3 deste certame, na Segunda Classificação para auxiliar de  
Ensino (Titulado), encontram-se os candidatos com Graduação em Pedagogia 
com Especialização em Educação Especial. Classificação correta onde a candidata 
postulante se encontra com pontuação correta quanto aos documentos 
apresentados. RECURSO INDEFERIDO. 



 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2103274 

CARGO Professor Educação Física - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 22h 34min 

PEDIDO Recontagem de pontos dos títulos, principalmente do tempo de serviço. 
1 ponto de pós graduação  
1 ponto de curso  
Tempo de serviço 4 anos 9 meses e 27 dias ( pela minha contagem ) 58 meses X 
0.005 = 0,29  

DESCRIÇÃO FATOS Gostaria que fosse verificado os meu títulos, pois a soma acho não esta correta, 
pelos meu cálculo deverá dar mais no tempo de serviço.   

DESCRIÇÃO Realizar novamente a somatória do meu tempo do serviço, pois andei 
calculando o mesmo falta messe e alguns dias. Pois o mesmo poderá mudar a 
minha pontuação.   

RESPOSTA Documentação localizada e nova conferência realizada. RECURSO DEFERIDO 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2103548 

CARGO Auxiliar de Ensino - Titulado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 16h 00min 

PEDIDO Correção da classificação das auxiliares de ensino 

DESCRIÇÃO FATOS A classificação  

DESCRIÇÃO A Classificação das auxiliares de ensino está totalmente fora de ordem, 
conforme a nota final. 

RESPOSTA Conforme item 6.8.4. deste certame, para o cargo de Auxiliar de  Ensino 
(Titulado), encontram-se os candidatos em primeira, segunda e terceira 
classificação. A candidata postulante deste recurso, encontra-se inscrita na 
Terceira Classificação, com a pontuação correta conforme documentos 
apresentados. 
RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 



 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2103472 

CARGO Auxiliar de Ensino - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 00h 30min 

PEDIDO Quero a recontagem dos pontos pq minha classificação está errada devo subir 
pela somatória dos pontos corretamente. 

DESCRIÇÃO FATOS Houve um erro na  avaliação dos títulos por eu ter enviado dois envelopes então 
somo a nota 2.115 não a nota 1.? que ganhei peço correção pois é mesma 
pontuação de educação infantil. 

DESCRIÇÃO Por ter enviado os títulos duas vezes em datas diferentes acredito o erro em 
computar solicito a correção. 

RESPOSTA Documentação localizada e nova contagem realizada. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2102198 

CARGO Professor Pedagogia - Educação Infantil - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 16h 12min 

PEDIDO Solicito a recontagem da soma dos títulos. 

DESCRIÇÃO FATOS Observando a soma total dos títulos acredito que houve falha na contagem, pois 
a soma total dos mesmos conforme lista de classificação foi de 1,995. Conforme 
a soma que efetuei levando em consideração os títulos entregues seria o correto 
2,210. Segue abaixo a explicação detalhada 

DESCRIÇÃO Foi entregue os comprovantes de trabalho que resultam em 05 anos e 10 
meses, equivalendo a 70 meses, conforme o edital cada mês trabalhado 
equivale a 0,005 pontos, desta forma então 70*0,005: 0,350. Quanto aos cursos 
foi entregue o equivalente a 172 horas, conforme o edital cada hora de curso 
equivale 0,05 pontos desta forma: 172/10: 17,2*0,05: 0,860 pontos. Também 
foi entregue o comprovante da pós graduação que equivale a 1 ponto 
conforme o edital. Resumidamente se somarmos o tempo de serviço: 0,350 + 
0,860 cursos + 1,000 pós graduação teremos a soma de 2,210.  

RESPOSTA A candidata postulante do recurso apresentou declarações de tempo de serviço 
onde consta a função de professor, auxiliar de classe e coordenador de projetos. 
Para o cargo  de Professor em que a mesma se inscreve neste certame, computa-
se o tempo de serviço na função professor exclusivamente. RECURSO 
INDEFERIDO 



 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2102199 

CARGO Professor Pedagogia - Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 16h 12min 

PEDIDO Solicito a recontagem da soma dos títulos. 

DESCRIÇÃO FATOS Observando a soma total dos títulos acredito que houve falha na contagem, pois 
a soma total dos mesmos conforme lista de classificação foi de 1,995. Conforme 
a soma que efetuei levando em consideração os títulos entregues seria o correto 
2,210. Segue abaixo a explicação detalhada 

DESCRIÇÃO Foi entregue os comprovantes de trabalho que resultam em 05 anos e 10 
meses, equivalendo a 70 meses, conforme o edital cada mês trabalhado 
equivale a 0,005 pontos, desta forma então 70*0,005: 0,350. Quanto aos cursos 
foi entregue o equivalente a 172 horas, conforme o edital cada hora de curso 
equivale 0,05 pontos desta forma: 172/10: 17,2*0,05: 0,860 pontos. Também 
foi entregue o comprovante da pós graduação que equivale a 1 ponto 
conforme o edital. Resumidamente se somarmos o tempo de serviço: 0,350 + 
0,860 cursos + 1,000 pós graduação teremos a soma de 2,210. 

RESPOSTA A candidata postulante do recurso apresentou declarações de tempo de serviço 
onde consta a função de professor, auxiliar de classe e coordenador de projetos. 
Para o cargo  de Professor em que a mesma se inscreve neste certame, computa-
se o tempo de serviço na função professor exclusivamente. RECURSO 
INDEFERIDO 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2102037 

CARGO Professor Pedagogia - Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 19h 11min 

PEDIDO Recontagem de pontos. 

DESCRIÇÃO FATOS Venha por meio deste, solicitar revisão dos títulos pois tenho pós-graduação, 
enviei a quantidade dos cursos suficiente para 1 ponto e meu tempo de serviço é 
de 71 meses, resultando na pontuação de 2.355 e não 2.200 como está lá. 

DESCRIÇÃO Tendo pós-graduação na área de pedagogia equivalendo há 1 ponto, as 200 
horas de curso equivalendo 1 ponto, e o tempo de serviço de 71 meses, sendo 



 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

que 71 x 0,005 = 0,355. Juntando com o restante da pontuação fecharia 2,355. 
Na nota da prova acertei 3 x 0.50 =1,5 e 8 x 0.75 = 6, todos juntos fecha 7,5 x 
0,70 = 5,250 somando todas as notas encontramos a pontuação de 7,605 e não 
7,450 como na classificação. 

RESPOSTA A candidata postulante do recurso apresentou declaração do tempo de serviço 
onde consta a função de professor e auxiliar de creche. Para o cargo em que a 
mesma se inscreve neste certame, computa-se o tempo de serviço na função 
professor exclusivamente. RECURSO INDEFERIDO 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2107908 

CARGO Professor Pedagogia - Educação Infantil - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 21h 29min 

PEDIDO Pedido da recontagem de forma especificada da pontuação de todos os títulos 
encaminhados. 

DESCRIÇÃO FATOS Erro no cálculo da pontuação dos títulos. 

DESCRIÇÃO Solicito a recontagem da pontuação dos títulos, pois a pontuação 
disponibilizada no arquivo de publicação dos classificados, não condiz com a 
real pontuação encaminhada em anexo no envelope dos documentos para a 
AMAUC no ato da inscrição. Sendo que foi encaminhado "tempo de serviço" 
que contabiliza no total 9 anos 4 meses e 9 dias (pontuação: 0,740), além do 
certificado da "Especialização/ Pós-graduação" (pontuação 1,0) e mais de 200 
horas de curso de capacitação na área da educação (pontuação 1,0). Sendo 
assim a "pontuação total dos títulos contabiliza 2,740 pontos". 
Mas no arquivo de publicação dos classificados, a pontuação disponibilizada 
referente aos títulos, está prescrita no "total de 2,350 pontos". Por este motivo, 
solicito a recontagem dos pontos dos títulos, pois acredito que ouve um 
equívoco na contagem do tempo de serviço. 

RESPOSTA Conforme pontua o edital do certame, o tempo concomitante não será 
computado. Realizado novo cálculo a candidata possui 94 meses de efetivo 
exercício. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2110856 

CARGO Professor Inglês - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 



 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 09h 29min 

PEDIDO revisar e contabilizar a pontuação da prova de títulos para que seja feito a 
classificação novamente. 

DESCRIÇÃO FATOS Venho por meio deste solicitar que revisem meus títulos, pois não houve 
contagem dos mesmos.(graduação, pós graduação, tempo de serviço e cursos de 
aperfeiçoamento.) 

DESCRIÇÃO Peço a recontagem da prova de títulos, pois ao ver minha classificação vi que 
minha nota está zerada, sendo que possuo ,graduação na área, pós graduação, 
tempo de serviço, e cursos de aperfeiçoamento. 

RESPOSTA Documentos localizados, conferidos e nova contagem realizada. RECURSO 
DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2102360 

CARGO Auxiliar de Ensino - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 19h 53min 

PEDIDO Solicito a análise da pontuação que foi computado em minha inscrição para 
Auxiliar de ensino titulado número 2102360, bem como a possível mudança em 
minha classificação perante essa reanálise, pois não consta a minha pontuação 
de títulos. Sendo que em anexo constará a comprovação que entreguei o 
envelope constando, tanto meus títulos de cursos, como meu tempo de serviço. 
E ao verificar minha classificação, notei que não foi computado pois fiquei (sem 
nota) de títulos. Me fazendo ficar em desvantagem perante os demais 
classificados. Ressalto ainda que em minha outra inscrição para professor de 
pedagogia- ensino fundamental  I (1° ao 5°) foi computado minha pontuação de 
títulos, sendo que entreguei dois envelopes, conforme solicitado no edital. Por 
fim, solicito novamente a reanálise de minha pontuação para auxiliar de ensino e 
assim, em seguida, peço que façam a verificação de minha classificação,  de 
forma que fique adequado a minha pontuação correta.  

DESCRIÇÃO FATOS Solicito a análise da pontuação que foi computado em minha inscrição para 
Auxiliar de ensino titulado número 2102360, bem como a possível mudança em 
minha classificação perante essa reanálise, pois não consta a minha pontuação 
de títulos. Sendo que em anexo constará a comprovação que entreguei o 
envelope constando, tanto meus títulos de cursos, como meu tempo de serviço. 
E ao verificar minha classificação, notei que não foi computado pois fiquei (sem 
nota) de títulos. Me fazendo ficar em desvantagem perante os demais 
classificados. Ressalto ainda que em minha outra inscrição para professor de 
pedagogia- ensino fundamental  I (1° ao 5°) foi computado minha pontuação de 
títulos, sendo que entreguei dois envelopes, conforme solicitado no edital. Por 
fim, solicito novamente a reanálise de minha pontuação para auxiliar de ensino e 
assim, em seguida, peço que façam a verificação de minha classificação,  de 



 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

forma que fique adequado a minha pontuação correta.  

DESCRIÇÃO Solicito a análise da pontuação que foi computado em minha inscrição para 
Auxiliar de ensino titulado número 2102360, bem como a possível mudança em 
minha classificação perante essa reanálise, pois não consta a minha pontuação 
de títulos. Sendo que em anexo constará a comprovação que entreguei o 
envelope constando, tanto meus títulos de cursos, como meu tempo de 
serviço. E ao verificar minha classificação, notei que não foi computado pois 
fiquei (sem nota) de títulos. Me fazendo ficar em desvantagem perante os 
demais classificados. Ressalto ainda que em minha outra inscrição para 
professor de pedagogia- ensino fundamental  I (1° ao 5°) foi computado minha 
pontuação de títulos, sendo que entreguei dois envelopes, conforme solicitado 
no edital. Por fim, solicito novamente a reanálise de minha pontuação para 
auxiliar de ensino e assim, em seguida, peço que façam a verificação de minha 
classificação,  de forma que fique adequado a minha pontuação correta.  

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805
/2102360/c5d44ec70834a5f42e24c4bde2d30dec.jpg 

RESPOSTA Revisão de documentação e novo cálculo realizado. RECURSO DEFERIDO 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2104315 

CARGO Auxiliar de Ensino - Titulado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/10/2021 às 11h 36min 

PEDIDO Por fim, solicito a análise da classificação de auxiliar de ensino de forma que 
fique adequada e correta. 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito a análise da ordem de classificação da vaga de Auxiliar de Ensino, pois a 
mesma não apresenta a comprovação da ordem de títulos na classificação da 
nota final. 

DESCRIÇÃO Ao verificar a classificação, percebo que a lista não apresenta a comprovação e 
a ordem dos títulos especificados por graduação ao que cita o item 6.8.4, 
6.8.1.1, 6.8.1.2, 6.8.1.3, 6.8.1.4. do Edital. Dessa forma, a lista não apresenta 
coerência, classificação correta e ordem decrescente. 

RESPOSTA Conforme item 6.8.4. deste certame, para o cargo de Auxiliar de  Ensino 
(Titulado), encontram-se os candidatos em primeira, segunda e terceira 
classificação. Revisão realizada conforme edital. 
RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 
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EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2104136 

CARGO Professor Educação Física - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 12h 15min 

PEDIDO Revisar e contabilizar a pontuação de prova de títulos para que seja feita a 
classificação novamente. 

DESCRIÇÃO FATOS Venho por meio deste solicitar que revisem meus títulos, pois não houve a 
contagem dos mesmos ( graduação, pós graduação, tempo de serviço e cursos 
de aperfeiçoamento)  
em anexo documentos que compravam os fatos (documentos entregues na 
secretaria da educação e assinado pela Bruna). 
 

DESCRIÇÃO Peço a recontagem da prova de títulos, pois ao ver minha classificação vi que 
minha nota esta zerada (S/ Nota), sendo que possuo graduação na área, pós 
graduação, tempo de serviço e cursos de aperfeiçoamento.  

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805
/2104136/d2551287fd9ca6902c2dd46c62d80dea.docx 

RESPOSTA Documentação localizada e conferida. Novo cálculo realizado. RECURSO 
DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2108419 

CARGO Auxiliar de Ensino - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 09h 34min 

PEDIDO Recontagem de pontos. 

DESCRIÇÃO FATOS Falta de nota na prova de títulos. 

DESCRIÇÃO Venho atrás deste, pedir para que seja revista a nota de títulos, pois o envelope 
foi entregue na secretaria da educação, sendo que na classificação aparece sem 
nota. 

RESPOSTA Documentos localizados, conferidos e nova contagem realizada. RECURSO 
DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 
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EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2110856 

CARGO Professor Inglês - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 09h 29min 

PEDIDO revisar e contabilizar a pontuação da prova de títulos para que seja feito a 
classificação novamente. 

DESCRIÇÃO FATOS Venho por meio deste solicitar que revisem meus títulos, pois não houve 
contagem dos mesmos.(graduação, pós graduação, tempo de serviço e cursos de 
aperfeiçoamento.) 

DESCRIÇÃO Peço a recontagem da prova de títulos, pois ao ver minha classificação vi que 
minha nota está zerada, sendo que possuo ,graduação na área, pós graduação, 
tempo de serviço, e cursos de aperfeiçoamento. 

RESPOSTA Documentos localizados, conferidos e nova contagem realizada. RECURSO 
DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2102043 

CARGO Professor Inglês - Titulado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 08h 26min 

PEDIDO Recontagem de pontos. 

DESCRIÇÃO FATOS Não foi feita a contagem da titulação. 

DESCRIÇÃO Recontagem dos títulos! Entreguei o envelope com os títulos solicitados no 
edita Nº 124/2021 , dentro do prazo estipulado, na secretaria da educação  do 
município de Seara SC. Solicito verificação dos títulos, pois os mesmos não 
foram pontuados na classificação. 

RESPOSTA Documentos localizados, conferidos e nova contagem realizada. RECURSO 
DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 124/2021 

INSCRIÇÃO 2111189 

CARGO Professor Educação Física - NÃO Titulado 
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TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 14/10/2021 às 08h 02min 

PEDIDO Recontagem dos pontos dos títulos pois os mesmos não foram computados. 

DESCRIÇÃO FATOS Não foram computados pontos pelos títulos anexados. 

DESCRIÇÃO Peço reavaliação dos títulos, pois minha pontuação aparece como “Sem nota” 
para este segmento, sendo que anexei diversos títulos em minha inscrição. Me 
sinto prejudicada diante da minha classificação perante o acontecido. 

RESPOSTA Documentos localizados, conferidos e nova contagem realizada. RECURSO 
DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

Seara – SC, 18 de Outubro de 2021. 

 

 

 

 


