
Publicação das Decisões dos Recursos em Relação a Classificação Preliminar 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 003/2021 

INSCRIÇÃO 2116018                                                                                        

CARGO Professor Educação Infantil e Séries Iniciais - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2021 às 10h 05min 

PEDIDO Que seja recontados os pontos. 

DESCRIÇÃO FATOS Entro com recurso pois quero que meus titulos sejam recalculados, pois acredito ter 

ocorrido erro de calculo. Segundo a documentação enviada minha pontuação 

deveria ser de 2,805 e não de 2,605 conforme saiu na classificação. 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DESCRIÇÃO Reavaliação dos titulos, segundo meus calculos e titulos enviados devo pontuar 

2,805. 

Pós: 1,00 

Graduação: 0,5 

Ensino médio: 0,2 

tempo de serviço: 0,105 

Cursos: 1,00 

RESPOSTA DEFERIDO 

Revisando os títulos da candidata, conforme solicitado em recurso, apresentou em 

seu envelope, certificado de conclusão do curso de Ensino Médio – CEJA, somando 

mais 0,2 pontos, conforme o que prevê o edital do Processo Seletivo.  

A pontuação em títulos totaliza 2,805. 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 003/2021 

INSCRIÇÃO 2119577                                                                                        

CARGO Professor Educação Infantil e Séries Iniciais - Habilitado 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/11/2021 às 19h 39min 

PEDIDO Solicito conferencia e revisão na avaliação dos títulos. 

DESCRIÇÃO FATOS Revisão na avaliação dos títulos  

DESCRIÇÃO Solicito conferencia na avaliação dos títulos. fiz a conferencia e não fechou com a 

pontuação que eu havia somado., o que mudaria a classificação também. 

RESPOSTA INDEFERIDO 

Conforme Edital do presente Processo Seletivo, o item 4.9.3, define  

que o candidato apresente “Declaração de Tempo de Serviço no 

Magistério até 30 de julho de 2021, expedida por órgão 



competente, em papel timbrado do setor, constando função exercida, 

períodos de contrato e totalização do tempo especificado em 

anos, meses e dias, com data e assinado pelo responsável da 

emissão (não será considerado o tempo de serviço que não 

estiver especificado em anos, meses e dias)”. Porém, a candidata 

apresentou declaração de tempo de serviço sem datas de contrato, 

por este motivo seu recurso está indeferido. 

Permanece com a pontuação de 1,985 em títulos. 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 003/2021 

INSCRIÇÃO 2120918 

CARGO Professor Educação Infantil e Séries Iniciais - Habilitado 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2021 às 17h 55min 

PEDIDO Recontagem de acertos para classificação final.  

DESCRIÇÃO FATOS Boa tarde venho por meio deste solicitar recontagem de acertos, sendo em meu 

gabarito anotados tenho 8 acertos e como a questão 1 foi anulada conta-se como 9 

acertos. 

DESCRIÇÃO Recontagem de acertos  do gabarito por não contar a questão anulada número 1. 

Venho por meio deste solicitar recontagem de acertos, sendo em meu gabarito 

anotados tenho 8 acertos e como a questão 1 foi anulada conta-se como 9 

acertos. 

RESPOSTA Indeferido. Em anexo cartão resposta para sua conferência. Resultado está correto: 

Língua portuguesa acertou 02 questões (0,70), raciocínio lógico 0 acertos (0,00), 

conhecimentos gerais acertou 02 questões (0,70) e questões específicas acertou 04 

questões (1,40), tendo a nota total de: 2,80, não atingindo a nota mínima de 3,00 

(conforme item 6.2. do Edital). 

 

Alteração de pontuação em Títulos pela Comissão Organizadora do Processo seletivo nº 003/2021. 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo nº 003/2021 refez a contagem da pontuação em 

títulos da candidata 2116717. Constatou-se que foi computado, indevidamente, a certificação da 

Graduação em Matemática, apresentada pela candidata, o que não condiz com o edital, que define 

no item 7.2, letra ‘c’: “Graduação – 0,5 pontos – na área específica – máximo um título.” Entende-

se, como área específica para habilitação de Professor Educação Infantil e Séries Iniciais, o curso de 

Graduação em Pedagogia. 

Portanto, a candidata tem sua pontuação em títulos reduzida de 1,700 para 1,200.  

 

Arabutã – SC, 06 de Dezembro de 2021. 

 

 

Comissão Organizadora 


