
 

ATA DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL 48/2016 – MUNICÍPIO DE IPUMIRIM – SC, 

JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às 13h30min, na sala de reuniões da Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Ipumirim - SC, reuniram-se os membros da comissão de 

elaboração e execução do processo seletivo, composta pelos seguintes servidores: Cássio Canton, Paulo 

Roberto De Bortolli e Adriana Giombelli Bordinhon sob a presidência do primeiro, para analise e 

julgamento dos recursos interpostos quanto a classificação preliminar dos candidatos que realizaram o 

processo seletivo. Em analise aos recursos, observou-se a interposição de 09 (nove) pedidos, sendo que 

dois candidatos que concorreram a mais de um cargo, interpuseram dois recursos, sendo assim, o 

número de recorrentes é 07 (sete). Vistos os recursos, passou-se a análise dos mesmos, de forma 

individualizada por candidato, nos seguintes termos: Candice Venacio inscrição n.º 491091, a qual 

afirma que a soma dos pontos atribuídos aos títulos, cursos complementares e tempo de serviço 

deveria perfazer ao menos o total de 2,072 pontos, mas que lhe foram atribuídos apenas 1,798 pontos. 

Em analise as razões recursais e aos documentos apresentados pela candidata constatou-se que a 

mesma possui diploma em nível de pós-graduação, o que lhe confere 1,5 (um vírgula cinco) pontos em 

razão dos títulos. Também lhe foram atribuídos 0,050 (cinco centésimos) de pontos em razão dos 

cursos extracurriculares, ou seja, a pontuação máxima que poderia ser atribuída, já que para cada 20 

(vinte) horas de curso, limitado a 200 (duzentas) horas, a nota seria acrescida de 0,005 (cinco milésimos) 

para cada vinte horas e não para cada hora. Por fim, pelo tempo de serviço lhe foi atribuída a 

pontuação de 0,248 (dois décimos, quatro centésimos e oito milésimos), totalizado assim a pontuação 

de 1,798 (um ponto, sete décimos, nove centésimos e oito milésimos). Desta forma a pontuação 

atribuída à candidata, pelos títulos, cursos e tempo de serviço encontra-se correta, motivo pelo qual 

resta indeferido o pedido; Tatiane Heinrichs inscrição n.º 491119, a qual afirma que não foi 

considerada a formação, pós-graduação, tempo de serviços e cursos. Contudo, a recorrente recebeu 1,5 

(um ponto e meio) em razão de ter pós-graduação, 0,050 (cinco centésimos) de pontos em razão dos 

cursos extra curriculares, ou seja, a pontuação máxima que poderia ser atribuída, já que para cada 20 

(vinte) horas de curso, limitado a 200 (duzentas) horas, a nota seria acrescida de 0,005 (cinco milésimos) 

para cada vinte horas e não para cada hora, além de 0,312 (três décimos, um centésimo e dois 

milésimos em razão do tempo de serviço, totalizando assim a nota de 1,862 (um ponto, oito décimos 

seis centésimos e dois milésimos), que foi acrescido a nota da prova escrita, diga-se de passagem, para 

os dois cargos em que a recorrente realizou o processo seletivo. Desta forma a pontuação atribuída à 

candidata, pelos títulos, cursos e tempo de serviço encontra-se correta, motivo pelo qual resta 

indeferido o pedido; Emerson Luiz Bodaneze inscrições  n.º 494317 e 494318, sendo que o candidato 

afirma possuir 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de tempo de serviço, e que por este 

motivo os pontos que lhe foram atribuídos estão errados. Inicialmente de se destacar que o recorrente 

teve atribuída a pontuação de 0,840 (oito décimos e quatro centésimos) em razão do tempo de serviço. 

Quanto ao alegado pelo candidato, destaca-se que não foi considerado como tempo de serviço no 

magistério o período de 12/02/1996 até 10/03/1999, junto ao Município de Marema, já que o cargo 

não é de professor, mas sim de assessor de educação, cuja atividade desempenhada no cargo não se 



 

encontra detalhada. De se destacar ainda, que nos termos do edital, o tempo de serviço concomitante 

também foi desconsiderado, não obstante a isso, verificando-se a documentação acostada, de acordo 

com os critérios antes citados, observou a comissão que o tempo de serviço do recorrente é de 10 (dez) 

anos e 4 (quatro) meses, sendo que anteriormente havia sido considerado apenas o período de 8 (oito) 

anos e 9 (nove) meses. Desta forma, é dado provimento ao recurso, de maneira que a nota pelo 

tempo de serviço seja de 0,992 (nove décimos, nove centésimos e dois milésimos), que acrescida a nota 

dos títulos e cursos, passa a ser de 2,492 (dois pontos, quatro décimos, noventa centésimos e dois 

milésimos), que por sua vez somada a nota da prova escrita, a pontuação total do candidato, para a 

inscrição 494317 passa a ser de 6,492 (seis pontos quatro décimos, nove centésimos e dois 

milésimos), e para o cargo cuja inscrição é a de número 494318 a pontuação passa a ser de 8,492 

(oito pontos quatro décimos, nove centésimos e dois milésimos); Marta Inês de Mello inscrição n.º 

497672, a qual requer apenas a recontagem da prova de títulos e tempo de serviço. Destaca-se que a 

recorrente não apresentou os motivos pelo qual entende que o tempo de serviço e títulos estão em 

desacordo com a realidade. Importante resaltar que o edital afirma que o recurso protocolado deve ser 

fundamentado, o que não é o caso. Por fim, observa-se do edital, que o recurso somente pode ser 

proposto para que se corrija eventual erro ou omissão, mas não serve para mera recontagem da 

pontuação atribuída aos títulos e tempo de serviço. Diante deste motivo o recurso é indeferido; Juciane 

Raimundi inscrições n.º 480772 e 480773. No recurso inerente a inscrição 480772, a recorrente alega 

que a pontuação de títulos não confere, uma vez que existem candidatos não habilitados com maior 

pontuação. Neste aspecto a recorrente não informou quais seriam estes candidatos, para que a 

comissão pudesse fazer o comparativo pretendido, no que resta prejudicado o recurso. Apenas para 

que se de transparência quanto aos critérios de pontuação, destaca-se que os candidatos não 

habilitados recebiam pontuações diferenciadas para cada semestre concluído, porém, é bom que se 

saliente, que estes são classificados em quadros distintos, e independentemente da nota obtida, 

somente serão admitidos na falta de candidatos habilitados, o que permite concluir que os candidatos 

habilitados não concorrem com aqueles não habilitados. Quanto a inscrição 480773, destaca-se que a 

recorrente afirma que deveria obter 1,5 pontos para a pós-graduação mais um ponto para a graduação, 

e que a pontuação dos cursos enviados também não confere com os cursos realizados pela recorrente. 

Inicialmente se destaca que a pontuação pela titulação não é cumulativa, ou seja, as notas pela 

graduação e pós-graduação não são somadas, mas apenas considerada a maior titulação. Desta forma, 

todos os candidatos com pós-graduação receberam 1,5 pontos e os candidatos apenas com graduação 

receberam 1,0 ponto. Quanto às horas de cursos de aperfeiçoamento e atualização, importante 

destacar que a recorrente recebeu pontuação máxima de 0,050 (cinco centésimos) de pontos em razão 

dos cursos extracurriculares, já que para cada 20 (vinte) horas de curso, limitado a 200 (duzentas) horas, 

a nota seria acrescida de 0,005 (cinco milésimos) para cada vinte horas e não para cada hora. Assim, 

restam indeferidos ambos os recursos; Jonatan Da Campo inscrição n.º 484703, o qual afirma que 

deveria obter 1,5 pontos para a pós graduação mais 1,0 ponto para a graduação, e que desta forma a 

pontuação deveria ser de no mínimo 2,50. Como verificado no recurso anteriormente analisado, a 

pontuação pela titulação não é cumulativa, ou seja, as notas pela graduação e pós-graduação não são 

somadas, mas apenas considerada a maior titulação. Tal formula é aplicada para todos os concorrentes, 

de maneira que todos os candidatos com pós-graduação receberam 1,5 pontos e os candidatos apenas 



 

com graduação receberam 1,0 ponto. Destaca-se que o recorrente, além da pontuação pela habilitação, 

recebeu a pontuação máxima de 0,050 (cinco centésimos) de pontos em razão dos cursos 

extracurriculares e pontuação de 0,200 (dois décimos) em razão do tempo de serviço. Correta a 

pontuação atribuída, indefere-se o recurso; Rosane Weiss Kern inscrição n.º 487941, sendo que a 

candidata afirma possuir 58 (cinquenta e oito) meses de tempo de serviço, enquanto que para efeitos 

de pontuação foram considerados apenas 56 (cinquentas e seis) meses. De se destacar que nos termos 

do edital, o tempo de serviço concomitante foi desconsiderado para efeitos de cálculo, não obstante a 

isso, verificando-se a documentação acostada, de acordo com os critérios antes citados, observou a 

comissão que o tempo de serviço de 56 (cinquenta e seis) meses que foi considerado encontra-se 

correto, motivo pelo qual o recurso é indeferido. Analisados todos os recursos apresentados e nada 

mais havendo a relatar a sessão foi encerrada e, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai 

assinada pelos membros da comissão de elaboração e execução do processo seletivo. 

Ipumirim-SC, 02 de janeiro de 2017. 
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