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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM – SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 02/2015 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E CLASSIFICAÇÃO 

 

Número de Inscrição: 108138 

Cargo: Prof. Educação Física – 20h 

Julgamento: INDEFERIDO. A pontuação está de acordo com as normas descritas no Edital. Destacamos que 

o Anexo I onde prevê a habilitação mínima exigida para assumir uma vaga para o cargo, prevê a necessidade 

de estar cursando a 4ª Fase do curso específico. Se a candidata tivesse entregado apenas o necessário para 

assumir, já teria atingido a nota mínima. 

 

Número de Inscrição: 108249 

Cargo: Prof. Educação Física – 20h 

Julgamento: A pontuação está de acordo com as normas descritas no Edital. Destacamos que o Anexo I onde 

prevê a habilitação mínima exigida para assumir uma vaga para o cargo, prevê a necessidade de estar 

cursando a 4ª Fase do curso específico. Se a candidata tivesse entregado apenas o necessário para assumir, 

já teria atingido a nota mínima. 

 

Número de Inscrição: 108448 

Cargo: Prof. Língua Portuguesa – 20 

Julgamento: INDEFERIDO. O item 1.6. do Anexo II do Edital prevê que os pontos não são acumulativos, onde 

é validada a maior pontuação apresentada pelo candidato. Sendo assim, a candidata possui 2 pontos do 

magistério, mais 0,54pts dos cursos, totalizando 2,54. 

“1.6. Os pontos não são acumulativos, será validada a pontuação maior apresentada pelo candidato.” 

 

Número de Inscrição: 109232 

Cargo: Prof. História – 20h 

Julgamento: INDEFERIDO. O item 1.1. do Anexo II do Edital prevê a necessidade de entrega do Atestado de 

Frequência acompanhado do Histórico escolar da graduação que está cursando. 

“1.1. 0,25 pontos por fase cursada no curso superior específico em qual o candidato se inscreveu, de acordo 

com o Anexo I. Dessa forma o candidato deverá apresentar atestado de frequência E histórico escolar da 

graduação que está cursando;” 

 

Número de Inscrição: 110516 

Cargo: Prof. Língua Portuguesa – 20 

Julgamento: INDEFERIDO. O item 1.6. do Anexo II do Edital prevê que os pontos não são acumulativos, onde 

é validada a maior pontuação apresentada pelo candidato. Sendo assim, a candidata possui 2 pontos do 

magistério, mais 0,63pts dos cursos, totalizando 2,63. 

“1.6. Os pontos não são acumulativos, será validada a pontuação maior apresentada pelo candidato.” 

 

Número de Inscrição: 110564 

Cargo: Prof. Matemática – 20h 

Julgamento: INDEFERIDO. A candidata citada apresentou graduação em Licenciatura de Matemática, uma 

pós na Área da Educação e mais de 400h de cursos. Portanto a nota da candidata está correta. 
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Número de Inscrição: 110647 

Cargo: Prof. Geografia – 20h 

Julgamento: INDEFERIDO. O item 1.1. do Anexo II do Edital prevê 0,25pts por fase cursada no curso 

específico para a vaga que o candidato se inscreveu de acordo com o Anexo I. A candidata comprovou que 

está cursando Letras – Língua Portuguesa e Língua Espanhola. Portanto, não pontua para Prof. Geografia. 

 

Número de Inscrição: 110666 

Cargo: Prof. Pré-Escolar – 20h 

Julgamento: DEFERIDO. A nota da candidata será alterada para 6,00. 

 

Número de Inscrição: 110814 

Cargo: 2º Professor – 20h 

Julgamento: INDEFERIDO. A candidata não apresentou nos prazos e moldes previstos no Edital o atestado 

de frequência e o histórico escolar. 

 


