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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 03/2015 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

 

Número de Inscrição: 253586 

Cargo: Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: DEFERIDO. A pontuação da candidata na Prova de Títulos será alterada 

para 6,00. 

 

 

Número de Inscrição: 253765 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: DEFERIDO. A pontuação da candidata será alterada para 8,00 na prova de 

títulos. 

 

 

Número de Inscrição: 249850 

Cargo: Pedagogo 

Contra: Classificação / Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: DEFERIDO. Será atribuída nota 8,00 para Prova de Títulos. 

 

 

Número de Inscrição: 243431 

Cargo: Professor de Educação Infantil 

Contra: Classificação 

Julgamento: DEFERIDO. De acordo com o item 6.11.1 do Edital, a candidata será a 

primeira entre as candidata com nota final 14,50. 

 

 

Número de Inscrição: 252296 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: DEFERIDO. A pontuação da prova de títulos da candidata será alterada para 

8,00. 

 

 

Número de Inscrição: 238949 / 238950 

Cargo: Professor Educação Infantil / Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO EM PARTES. De acordo com as normas previstas no Edital 

03/2015, a pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado 
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(possuir graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na 

área/função/disciplina a que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados 

seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Foi deferido a alegação da candidata que candidatos tiveram pontuação indevida 

relacionada a Certidão de Conclusão de Concurso da Graduação, em desacordo com a 

letra “a” do item 10 do Anexo IV do Edital 03/2015, foi analisado a documentação de todos 

os candidatos novamente, encontrado e reparado tal irregularidade nas notas dos 

candidatos de inscrição: 241897, 240151, 240150, 251198, 251199, 244984, 248337, 

249364, 251827, 252538 e 253308. 

 

 

Número de Inscrição: 253319 / 253318 

Cargo: Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais / Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. Certidão de Conclusão da Graduação não é passível de 

pontuação de acordo com a letra “a” do item 10 do Anexo IV do Edital 03/2015. Foi 

analisada a documentação de todos os candidatos novamente, encontrado e reparado tal 

irregularidade nas notas dos candidatos de inscrição: 241897, 240151, 240150, 251198, 

251199, 244984, 248337, 249364, 251827, 252538 e 253308. 

 

 

Número de Inscrição: 237896 

Cargo: Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 
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A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 243930 

Cargo: Professor Educação Infantil  

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 
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Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 253607 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 238266 / 238265 

Cargo: Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais / Professor Educação Especial 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 
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“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 252532 

Cargo: Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 
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cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 242752 / 242753 

Cargo: Professor Educação Infantil / Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 
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Número de Inscrição: 251675 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 252456 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 
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(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 239086 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 
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Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 249880 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 251141 

Cargo: Professor de Educação Infantil 

Contra: Classificação 
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Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 237662 / 237661 

Cargo: Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais / Pedagogo 

Contra: Nota da Prova de Títulos / Classificação 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 
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Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 249462 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos / Classificação 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 
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Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 244693 / 244692 

Cargo: Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais / Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos / Classificação 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 250382 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos / Classificação 
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Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 251753 

Cargo: Professor Educação Infantil  

Contra: Nota da Prova de Títulos / Classificação 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 
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Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 251868  

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos / Classificação 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 
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Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 253845 / 253844 

Cargo: Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais / Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos / Classificação 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 250546 

Cargo: Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Contra: Nota da Prova de Títulos 
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Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 

 

Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 254485 

Cargo: Professor Educação Infantil  

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. De acordo com as normas previstas no Edital 03/2015, a 

pontuação 8,00 será atribuída para o candidato que comprovar ser habilitado (possuir 

graduação exigida para o cargo) e possuir uma especialização na área/função/disciplina a 

que concorre. Dessa forma os documentos a serem enviados seriam: 

 

“Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO relacionado com a 

função/área/disciplina a que concorre. Para tal pontuação, além da comprovação da 

especialização, o candidato deverá enviar cópia do certificado da graduação, dessa forma 

comprovando ser habilitado.” 

(Em negrito no Edital) 
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Além do mais, de acordo com o item 3.10 do Edital, “A inscrição do candidato implicará a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento”. 

 

A argumentação de alguns candidatos de ser óbvio e necessário ter uma graduação em 

caso de conclusão de uma especialização, é verdadeira. Porém não da à certeza a banca 

de que de fato a graduação que o candidato possui seja a necessária para habilitar no 

cargo em que concorre. Ex: Um candidato pode ter uma Licenciatura em Letras ou 

qualquer outra licenciatura e ter uma especialização em Psicopedagogia. Dessa forma, o 

candidato não é habilitado para o cargo de Educação Infantil, não devendo pontuar. 

 

Ainda sobre as argumentações dos candidatos que afirmaram que a prova de títulos não 

deve ter caráter eliminatório e sim classificatório, o Edital e o relatório das notas 

obedecem tal argumentação. Apenas foram desclassificados os candidatos que não 

atingiram nota 5,00 na Prova Escrita, essa sim de caráter classificatório e eliminatório. 

 

Por fim, a banca mantém o indeferimento por não atender o item 2. do Anexo IV do Edital 

03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 238241 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. O certificado do Curso de Graduação em Pedagogia – 

Habilitação Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental datado em 1º de agosto 

de 2006 não habilita a recorrente para o cargo de Educação Infantil, em desacordo com o 

item 2 do Anexo IV do Edital 03/2015.  

 

 

Número de Inscrição: 244949 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. O certificado do Curso de Graduação em Pedagogia – 

Habilitação: Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental datado em 1º de 

agosto de 2006 não habilita a recorrente para o cargo de Educação Infantil, em desacordo 

com o item 2 do Anexo IV do Edital 03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 238252 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. A segunda Via do Certificado do Título de Normal Superior 

com habilitação específica em Anos Iniciais do Ensino Fundamental datado em 28 de 

agosto de 2014 não habilita a recorrente para o cargo de Educação Infantil, em desacordo 

com o item 2 do Anexo IV do Edital 03/2015. 
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Número de Inscrição: 251021 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. O Certificado do Título de Licenciatura em Normal Superior 

com habilitação específica em Anos Iniciais do Ensino Fundamental datado em 20 de 

outubro de 2008 não habilita a recorrente para o cargo de Educação Infantil, em 

desacordo com o item 2 do Anexo IV do Edital 03/2015. 

 

 

Número de Inscrição: 253535 

Cargo: Professor Ensino Fundamental – Matemática 

Contra: Classificação / Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. Apenas documentação enviada nos prazos e moldes 

previstos no Edital é passível de pontuação. 

 

 

Número de Inscrição: 246368 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota da Prova Escrita 

Julgamento: INDEFERIDO. A nota condiz com o número de acertos obtidos pela 

candidata. 

 

 

Rio do Sul, 23 de janeiro de 2016. 

 

 


