
 
PUBLICAÇÃO DOS RECURSOS APRESENTADOS EM RELAÇÃO A PUBLICAÇÃO 

DAS NOTAS FINAIS – Classificação Final 
 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2106756 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação Final 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/11/2021 às 09h 44min 

PEDIDO Recontagem de pontos. 

DESCRIÇÃO FATOS 1. Descrição dos fatos 

 Conforme previsto no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2021, 

DE 24 DE AGOSTO DE 2021, a segunda fase seria a de validação dos títulos 

apresentados. Conforme apresentado na Classificação Final, meus devidos pontos 

quanto aos títulos não foram acrescidos em minha nota final, o que gerou este ato de 

recurso. 

 

DESCRIÇÃO 2. Fundamentação do Pedido 

 Conforme previsto no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2021, 

DE 24 DE AGOSTO DE 2021, no item “4. DAS PROVAS” em seu item 4.4, descreve a 

segunda prova fase de realização das provas, sendo a prova de títulos, de caráter 

classificatório. 

 A entrega dar-se-á entre os dias 2 e 27 de setembro de 2021, na sede da 

AMAUC, conforme o item “5. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA, DOS 

TÍTULOS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS” em seu item 5.2 conforme Anexo 

VI. 

 No dia 06 de setembro de 2021, protocolei junto a sede da AMAUC, na Rua 

Marechal Deodoro, 772, no 12º andar, Edifício Mirage Offices, Centro, Concórdia, SC, 

89700-905, um envelope contendo o comprovante de matrícula em Pedagogia, bem 

como o histórico escolar, conforme previsto no Anexo VI no item 1.2. Sendo este 

envelope respeitando o Anexo VIII para modelo de entrega. O protocolo foi 

assinado pela senhora Rosangela Zanella. 

 Porém, no dia 08/11/2021 ao ser apresentando a Classificação Final em 

minha nota de títulos a mesma encontra-se “zerada”. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2106

756/c60a2602b8233ca5f25e3c66bd658bcb.jpg 

RESPOSTA Revisão realizada. Novo cálculo efetuado. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2106849 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação Final 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/11/2021 às 16h 41min 

PEDIDO Eu, Vânia Pereira Bahia, brasileira, divorciada, inscrito no CPF sob n° 054.327.599.00, 

residente e domiciliando á rua Tabajaras, 40- Bairro Itaíba- Concórdia SC, venho pedi 

a recontagem de pontos da classificação final, pois eu tive a nota da prova maior que 



muitos outros candidatos não habilitados. 

DESCRIÇÃO FATOS Na lista da primeira classificação eu estava em uma posição e agora estou em outra, a 

baixo de candidatos que tiraram menores notas na prova. 

DESCRIÇÃO Na lista de classificação final tem candidatos que tem as notas menores que as 

minhas e me ultrapassaram, como é possível esta no 22° lugar e pular para o 59°, 

quais critérios usados nesse caso, se todos os candidatos são escritos como não 

habilitados?  

RESPOSTA A interpretação de que CADA fase cursada é pontuada não está descrita no edital do 

Processo Seletivo, sendo esta uma interpretação pessoal do candidato. Consta no 

referido Edital: 

  ANEXO I 

DAS VAGAS: 

Educação Especial: Não Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de 

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia Séries Iniciais e/ou Educação Infantil; Certidão/Declaração de Frequência a 

partir do ingresso na 5ª fase do curso de Licenciatura em Educação Especial. 

Ou seja, para inscrever-se no certame o candidato deve estar cursando a 5ª fase do 

curso, desta forma, a pontuação a ser contada parte deste critério, comprovando 

estar cursando a 5ª fase a candidata alcançou 0,5 ponto referente  a fase já cursada.  

RECURSO INDEFERIDO. 

Na classificação aplica-se os critérios de desempate (item 5.3 do Edital), desta forma 

há pessoas com a “mesma” nota que a sua em posições acima da sua, pois nas regras 

de desempate eles ficam acima de você. Sobre pessoas com notas menores estar 

acima de você, vale lembrar que a nota final leva em consideração a soma da nota da 

prova escrita objetiva e a nota de títulos. RECURSO INDEFERIDO. 

 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2108463 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação Final 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/11/2021 às 14h 09min 

PEDIDO Correção da Recontagem de pontos. 

DESCRIÇÃO FATOS A soma da pontuação dos Títulos está incorreta. 

DESCRIÇÃO No curso de Educação Especial sao contados (0,50) para cada fase seguindo as 

regras do próprio Edital . Sendo que na documentação enviada estou na 5° fase e 

portanto deveria constar na lista de classificação geral nos neus titulos (2,50) na 

soma dos títulos.  

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108

463/c24a7ab7b5f148eb1c67682bf2321f2b.pdf 

RESPOSTA A interpretação de que CADA fase cursada é pontuada não está descrita no edital do 

Processo Seletivo, sendo esta uma interpretação pessoal do candidato. Consta no 

referido Edital: 

  ANEXO I 

DAS VAGAS: 

Educação Especial: Não Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de 

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia Séries Iniciais e/ou Educação Infantil; Certidão/Declaração de Frequência a 



partir do ingresso na 5ª fase do curso de Licenciatura em Educação Especial. 

Ou seja, para inscrever-se no certame o candidato deve estar cursando a 5ª fase do 

curso, desta forma, a pontuação a ser contada parte deste critério, comprovando 

estar cursando a 5ª fase a candidata alcançou 0,5 ponto referente  a fase já cursada.  

RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2110285 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação Final 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/11/2021 às 12h 47min 

PEDIDO Que possa ser revista esta questão para que  seja justo com cada um que partcipou 

sendo que muitos da lista nem foram contados os títulos. 

Obrigada! 

DESCRIÇÃO FATOS Bom dia! 

Entender melhor a forma de classificação depois da contagem dos títulos; 

DESCRIÇÃO Motivo pela qual gostaria de entrar com recursos , são aguns questionamentos 

básicos, de que forma é contado os títulos, sendo que estou na quinta fase e  

apenas tenho 1,5 de pontuação , qual critério , pois no edital não deixa claro? 

Se  as provas realizadas são para não habilitados qual o motivo de contar os títulos 

se todos são não habilitados ? 

Pofessores muito bem colocados falo em geral , que mostram os saberes 

comprovado em prova ,  colocados em segundo plano depois de terem se 

dedicados e se esforçado para fazer uma prova com resultados que reflentem no 

futuro . 

RESPOSTA       A banca de análise de títulos segue criteriosamente o que consta no Edital do 

Processo Seletivo, o qual foi amplamente divulgado devendo ser de conhecimento 

dos candidatos que se inscrevem no mesmo. Diante deste apontamento discorremos: 

a) Não cabe a Banca de Análise de Títulos discutir se professores bem 

colocados “em geral”, são colocados em segundo plano. Não há nenhum 

recurso em tempo hábil que discuta os critérios adotados no edital do 

processo nem que se aproximem de tal afirmação. 

b) O critério utilizado para contar os títulos dos professores que se inscrevem é 

bem claro, podendo a candidata novamente ler o edital no ANEXO I DAS 

VAGAS, onde o mesmo discorre sobre as vagas e Habilitação exigida para 

que o candidato alcance determinada pontuação, bem como define 

claramente a pontuação em cada fase ou habilitação. É deste item que a 

Banca de Análise de Títulos retira a pontuação de forma criteriosa e 

responsável. 

c)  Uma leitura apurada neste anexo esclarece que os inscritos se inscrevem 

espontaneamente em HABILITADOS ou NÃO_HABILITADOS e desta forma 

alcançam a pontuação segundo sua inscrição e documentos que apresentam 

nos envelopes entregues no endereço informado no Edital. 

d) Os candidatos de Educação Especial Não Habilitados, cargo para o qual a 

candidata também está inscrita, registra graduação e pós graduação, mesmo 

que sem a habilitação considerando que estes candidatos já se encontram 

devidamente registrados em tabela separada dos Habilitados e que 

possuem a graduação específica exigida no certame. Neste sentido na tabela 

de Educação Especial Não-Habilitados encontra-se a frente da candidata 

apenas candidatos que apresentaram maior escolaridade e que inscritos 

para o mesmo cargo estejam na mesma tabela. Candidatos com menor 

escolaridade para o mesmo cargo estão colocados em pontuação menor. 

e) A publicação da pontuação de títulos ocorre de forma preliminar, ou seja, 



TODOS os candidatos inscritos no certame podem recorrer caso não 

concordem com a pontuação obtida na prova de títulos. Se de alguma 

forma, alguma decisão não tenha registrado pontuação ou nota para 

referida habilitação a revisão ocorre para todos os candidatos inscritos para 

o mesmo cargo. Assim, a listagem será considerada finalizada quando 

publicada de forma finalizada e expirado prazo para interpor novos recursos. 

 

RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2110800 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação Final 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/11/2021 às 18h 51min 

PEDIDO Recontagem da soma de títulos. 

DESCRIÇÃO FATOS A soma dos títulos está incorreta me prejudicou na classificação final. De 9° eu desci 

para 46° 

DESCRIÇÃO No Edital (anexo VI) Forma de classificação dos títulos, 1.0(habilitação)pag 35. São 

0,5 para cada fase cursada. E eu estou na 6° fase de Educação Especial. Sendo que a 

banca somou 1 ponto. E o correto seria 3 pontos,devido eu estar no 6° semestre 

cursado e valer 0,5 para cada fase.  

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2110

800/5cd5e7f272e62c08151b250d1c135da4.pdf 

RESPOSTA A interpretação de que CADA fase cursada é pontuada não está descrita no edital do 

Processo Seletivo, sendo esta uma interpretação pessoal do candidato. Consta no 

referido Edital: 

 

  ANEXO I 

   

DAS VAGAS: 

 

Educação Especial: Não Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de 

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia Séries Iniciais e/ou Educação Infantil; Certidão/Declaração de Frequência a 

partir do ingresso na 5ª fase do curso de Licenciatura em Educação Especial. 

Ou seja, para inscrever-se no certame o candidato deve estar cursando a 5ª fase do 

curso, desta forma, a pontuação a ser contada parte deste critério, comprovando 

estar cursando a 6ª fase o candidato alcançou 1,0 ponto referente as duas fases já 

cursadas.  

RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2115353 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação Final 



DATA DE SOLICITAÇÃO 10/11/2021 às 13h 43min 

PEDIDO Meu objetivo é que verifiquem meus títulos e que verifiquem a situação citada sobre 

a posição da minha colocação na classificação atual. 

 

Aguardo retorno 

Atenciosamente 

DESCRIÇÃO FATOS Mudança do quadro de colocação do candidato, primeira publicação estava em uma 

colocação após os recursos ficou em outra. 

DESCRIÇÃO Estou entrando com recurso pelo fato de que na primeira publicação eu estava em 

15° após os recursos minha colocação foi para 54° sendo que uma colega estava na 

primeira colocação em 14° e após o recurso ficou em 9° na primeira publicação ela 

não tinha nada de notas de títulos e já depois na de agora após recurso ela teve 

notas de títulos sendo que a mesma não entrou com recurso sobre. Portanto 

gostaria que verificassem minha colocação pois como essa mesma colega tenho pós 

graduação em educação especial estou cursando graduação em educação especial e 

sou habilitada em pedagogia. Pois minha colocação acabou ficando muito a baixo 

do que estava e comparando com a dessa colega deveria ficar próximo da 

classificação dela. 

RESPOSTA Nova revisão realizada. Novo cálculo gerado. RECURSO DEFERIDO. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2107899 

CARGO Professor Educação Especial - NÃO Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação Final 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/11/2021 às 12h 08min 

PEDIDO Reclassificação do candidato 

DESCRIÇÃO FATOS Candidatos com as mesmas notas, porém estão classificados acima de minha posição.  

Qual o critério de Avaliação neste caso? 

DESCRIÇÃO Na lista de classificação final, os candidatos que estão na minha frente possuem as 

mesmas notas na prova 

RESPOSTA Na classificação aplica-se os critérios de desempate (item 5.3 do Edital), desta forma 

há pessoas com a “mesma” nota que a sua em posições acima da sua, pois nas regras 

de desempate eles ficam acima de você. Sobre pessoas com notas menores estar 

acima de você, vale lembrar que a nota final leva em consideração a soma da nota da 

prova escrita objetiva e a nota de títulos. RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido. 

 
 
 

Concórdia – SC, 12 de Novembro de 2021. 


