
Publicação das Decisões dos Recursos em Relação a Classificação Preliminar 
 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 004/2021 

INSCRIÇÃO 2113852 

CARGO Professor Educação Especial: Segundo Professor AEE SAA - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/11/2021 às 14h 09min 

PEDIDO Recontagem da pontuação dos títulos e reclassificação dos candidatos na lista. 

DESCRIÇÃO FATOS Após publicação da listagem preliminar constatou-se candidatos que não 

possuem a habilitação exigida exigidas conforme o edital nº 004/2021 página 

21. 

DESCRIÇÃO Venho por meio deste, solicitar a revisão da listagem dos candidatos da área 

de educação especial ( segundo professor, SAA e AEE), onde o edital Nº 

004/2021 deixa explicito que para tal área o candidato habilitado precisa ter 

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ESPECIAL OU LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM ESPECILAIZAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

sendo que na listagem preliminar publicada na data de 12/11/2021, 

candidatos estão na listagem que não possuem a habilitação exigida 

conforme o edital Nº004/2021 página 21. 

Peço que averiguam o fato mencionado acima conferindo os e documentos 

emitidos pelos candidatos da área. 

Solicito também a  verificação da classificação e a titulação dos candidatos 

inscritos sob os números : 2115317 e 2116054 que encontram-se 

aposentados. 

RESPOSTA Conforme o disposto no item 13.9 do Edital nº 4/2021, o recurso para ser 

analisado deverá ser fundamentado, sob pena de indeferimento: 

“13.9 Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão 

indeferidos sem julgamento de mérito” (grifo nosso) 

Pelo que se apresenta, nenhum documento acompanha o recurso que 

fundamente a alegação de que as candidatas citadas estão usufruindo de 

tempo de serviço para fins de pontuação no processo seletivo.   

Por outro lado, segundo informação do Departamento de Recursos Humanos 

da Prefeitura de Xavantina, as declarações de tempo de serviço apresentadas 

pelas candidatas 2115317 e 2116054 citadas neste recurso, estão corretas 

sendo a pontuação alcançada pelas mesmas mantida. Pelos motivos expostos, 

especialmente pela falta de fundamentação do recurso ou documento que 

comprove o alegado, INDEFERIMOS o RECURSO. 

 

No que se refere a listagem preliminar a mesma foi revisada, sendo os 

habilitados em Pedagogia com Pós-Graduação em Educação registrados em 

tabela específica. RECURSO DEFERIDO. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 004/2021 

INSCRIÇÃO 2114086 



CARGO Professor Educação Infantil - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/11/2021 às 14h 10min 

PEDIDO Recontagem dos pontos dos títulos. 

DESCRIÇÃO FATOS Pontuação dos títulos. 

DESCRIÇÃO Menos pontos nos títulos. 

RESPOSTA A candidata solicita revisão de pontuação de títulos, análise realizada, a mesma 

apresentou Certificado de Pós-Graduação a qual foi devidamente computada 

e não apresentou tempo de serviço. 

Não há erro na pontuação obtida pela candidata no que se refere aos títulos 

apresentados. 

RECURSO INDEFERIDO. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 004/2021 

INSCRIÇÃO 2114087 

CARGO Professor Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/11/2021 às 14h 14min 

PEDIDO Recontagem da pontuação dos títulos. 

DESCRIÇÃO FATOS Pontos dos títulos. 

DESCRIÇÃO Pontuação dos títulos 

RESPOSTA A candidata solicita revisão de pontuação de títulos, análise realizada, a mesma 

apresentou Certificado de Pós-Graduação a qual foi devidamente computada 

e não apresentou tempo de serviço. 

Não há erro na pontuação obtida pela candidata no que se refere aos títulos 

apresentados. 

RECURSO INDEFERIDO. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 004/2021 

INSCRIÇÃO 2115034 

CARGO Professor Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/11/2021 às 17h 38min 

PEDIDO peço que seja revista a questão do tempo de serviço das referidas candidatas.  

DESCRIÇÃO FATOS candidatos utilizaram tempo de serviço já computados para fins de 

aposentadoria nesse certame.  

DESCRIÇÃO As candidatas cujas inscrições 2115317 e 2116055, já usufruem de 

aposentadoria no vínculo qual apresentaram tempo de serviço, o qual 



chegou a 1 ponto. Isso é irregular conforme o item 7.5 desse edital.  

RESPOSTA Conforme o disposto no item 13.9 do Edital nº 4/2021, o recurso para ser 

analisado deverá ser fundamentado, sob pena de indeferimento: 

“13.9 Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão 

indeferidos sem julgamento de mérito” (grifo nosso) 

Pelo que se apresenta, nenhum documento acompanha o recurso que 

fundamente a alegação de que as candidatas citadas estão usufruindo de 

tempo de serviço para fins de pontuação no processo seletivo.   

Por outro lado, segundo informação do Departamento de Recursos Humanos 

da Prefeitura de Xavantina, as declarações de tempo de serviço apresentadas 

pelas candidatas 2115317 e 2116054 citadas neste recurso, estão corretas 

sendo a pontuação alcançada pelas mesmas mantida. Pelos motivos expostos, 

especialmente pela falta de fundamentação do recurso ou documento que 

comprove o alegado, INDEFERIMOS o RECURSO. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 004/2021 

INSCRIÇÃO 2115034 

CARGO Professor Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/11/2021 às 17h 30min 

PEDIDO Peço cordialmente a verificação do meu tempo de serviço conforme 

documentação enviada.  

DESCRIÇÃO FATOS Tempo de serviço incorreto 

DESCRIÇÃO Solicito a revisão de minha pontuação de títulos, acredito que a minha 

pontuação referente ao tempo de serviço no magistério esteja incorreta, 

mantenho vínculo na educação desde o ano de 2013(conforme 

documentação enviada em envelope), porém a pontuação não confere com 

esse tempo. E se acaso não for computado, peço esclarecimentos de qual o 

motivo para os demais meses não constarem.  

RESPOSTA Conforme documentação apresentada pela candidata, é computado o tempo 

específico para o cargo ao qual pleiteia a vaga, ou seja, o período em que a 

mesma foi Assessora de Direção não é computado e o tempo devidamente 

exercido na função de professor efetivamente registrado, sendo seguida esta 

mesma regra para todos os candidatos do certame. RECURSO INDEFERIDO. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 004/2021 

INSCRIÇÃO 2115256 

CARGO Professor Educação Infantil - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

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

PEDIDO Recontagem de pontos. 



DESCRIÇÃO FATOS A pontuação de títulos não foi contemplada 

DESCRIÇÃO Solicito a revisão da contagem de títulos.Sendo que estes títulos foram 

enviado no mesmo envelope da Educação Especial, sendo que nesta área os 

pontos foram computados. 

RESPOSTA Revisão realizada. RECURSO DEFERIDO. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 004/2021 

INSCRIÇÃO 2115330 

CARGO Professor Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/11/2021 às 08h 05min 

PEDIDO Revisão do tempo de serviço.  

DESCRIÇÃO FATOS Avaliação de títulos referente ao tempo de aposentadoria.  

DESCRIÇÃO Conforme o presente edital o tempo de serviço de aposentadoria não deve 

contar. Portanto as candidatas efetivas realizaram o processo seletivo pois 

irão se aposentar no final do ano, e os tempos de serviço contaram a 

pontuação máxima 1 ponto. as candidatas são. Inscrição   116055  e 115317 .  

RESPOSTA Conforme o disposto no item 13.9 do Edital nº 4/2021, o recurso para ser 

analisado deverá ser fundamentado, sob pena de indeferimento: 

“13.9 Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão 

indeferidos sem julgamento de mérito” (grifo nosso) 

Pelo que se apresenta, nenhum documento acompanha o recurso que 

fundamente a alegação de que as candidatas citadas estão usufruindo de 

tempo de serviço para fins de pontuação no processo seletivo.   

Por outro lado, segundo informação do Departamento de Recursos Humanos 

da Prefeitura de Xavantina, as declarações de tempo de serviço apresentadas 

pelas candidatas 2115317 e 2116054 citadas neste recurso, estão corretas 

sendo a pontuação alcançada pelas mesmas mantida. Além do mais, se a 

situação é de acordo com o relato da recorrente e as candidatas não estando 

aposentadas, não há que se falar em Tempo de Serviço já utilizado para fins 

de aposentadoria, conforme dispõe o edital. Pelos motivos expostos, 

especialmente pela falta de fundamentação do recurso ou documento que 

comprove o alegado, INDEFERIMOS o RECURSO. 

 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 004/2021 

INSCRIÇÃO 2116304 

CARGO Professor Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/11/2021 às 13h 52min 

PEDIDO Me senti lesada com a classificação sendo que a inscrição de número 2116055 



e 2115317, já estão aposentadas e contou o tempo de serviço normal.solicito a 

correção da classificação. 

DESCRIÇÃO FATOS Minha classificação perante a professores aposentados estarem em minha 

frente sendo que quando se aposenta zera o tempo de serviço. 

DESCRIÇÃO No item 7.5 o tempo de serviço já utilizado para fins de aposentadoria não 

será computado. 

RESPOSTA Conforme o disposto no item 13.9 do Edital nº 4/2021, o recurso para ser 

analisado deverá ser fundamentado, sob pena de indeferimento: 

“13.9 Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão 

indeferidos sem julgamento de mérito” (grifo nosso) 

Pelo que se apresenta, nenhum documento acompanha o recurso que 

fundamente a alegação de que as candidatas citadas estão usufruindo de 

tempo de serviço para fins de pontuação no processo seletivo.   

Por outro lado, segundo informação do Departamento de Recursos Humanos 

da Prefeitura de Xavantina, as declarações de tempo de serviço apresentadas 

pelas candidatas 2115317 e 2116054 citadas neste recurso, estão corretas 

sendo a pontuação alcançada pelas mesmas mantida. Pelos motivos expostos, 

especialmente pela falta de fundamentação do recurso ou documento que 

comprove o alegado, INDEFERIMOS o RECURSO. 

 

 

 

Xavantina – SC, 23 de Novembro de 2021. 


