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JULGAMENTO DOS RECURSOS 

CONTRA NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

Número de Inscrição: 471888 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota do Tempo de Serviço 

Julgamento: DEFERIDO. TS será alterado para 1,00. 

 

Número de Inscrição: 487910 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Nota do Tempo de Serviço 

Julgamento: INDEFERIDO. A candidata possui 1881 dias, ou seja, 5 anos, 1 mês e 24 

dias. Portanto a pontuação está correta. 

 

Número de Inscrição: 487911 

Cargo: Segundo Professor 

Contra: Nota do Tempo de Serviço 

Julgamento: INDEFERIDO. A candidata possui 1881 dias, ou seja, 5 anos, 1 mês e 24 

dias. Portanto a pontuação está correta. 

 

Número de Inscrição: 487911 

Cargo: Segundo Professor 

Contra: Classificação 

Julgamento: INDEFERIDO. Segue exigência prevista no edital para que o candidata figure 

na primeira listagem do cargo: “1ª Listagem – HABILITADO: Licenciado em Educação Especial OU 

Licenciado em Pedagogia com Complementação em Educação Especial (a ser comprovado com 

apresentação de diploma/certificado ou certidão de conclusão de curso).” 

 

Número de Inscrição: 487854 

Cargo: Segundo Professor 

Contra: Classificação 

Julgamento: INDEFERIDO. Segue exigência prevista no edital para que o candidata figure 

na primeira listagem do cargo: “1ª Listagem – HABILITADO: Licenciado em Educação Especial OU 

Licenciado em Pedagogia com Complementação em Educação Especial (a ser comprovado com 

apresentação de diploma/certificado ou certidão de conclusão de curso).” 

 

Número de Inscrição: 473934 

Cargo: Segundo Professor 

Contra: Nota da Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. A candidata não possui graduação em Educação Especial e o 

item 1.4 do Anexo IV do Edital diz: “6 pontos para o candidato habilitado, que apresentar além do 
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certificado da graduação para o cargo que se inscreveu, certificado ou certidão de conclusão de pós na 

área da educação.” 

 

Número de Inscrição: 482510 

Cargo: Professor Anos Iniciais 

Contra: Classificação / Prova de Títulos / Tempo de Serviço 

Julgamento: INDEFERIDO de acordo com os seguintes itens do Edital: 
“3.10. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

6.2.1. Os documentos da prova de títulos servirão também para comprovação da habilitação mínima exigida 

pelo edital; 

 

6.2.2. O candidato que não entregar documentos comprovando a habilitação mínima, na forma 

descrita acima, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado no momento da publicação das 

notas. 

 

7.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

após a sua publicação, mediante requerimento protocolizado no Setor de Protocolo Geral, localizado na 

Secretaria Municipal de Educação, situado à Avenida Bernadino de Andrade, nº 86, Centro de Imbuia - SC.” 

 

Anexo I – Habilitação Mínima: “1ª Listagem - HABILITADO: Licenciado em Pedagogia com habilitação 

em Educação Infantil ou curso equivalente (a ser comprovado com apresentação de diploma/certificado 

ou certidão de conclusão de curso) 

 

2ª Listagem – NÃO HABILITADO: Estar cursando a partir da 4ª Fase de Licenciatura em Pedagogia (a ser 

comprovado com apresentação de Atestado de Frequência E Histórico Escolar da graduação).” 

 

Número de Inscrição: 482511 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Classificação / Prova de Títulos / Tempo de Serviço 

Julgamento: INDEFERIDO de acordo com os seguintes itens do Edital: 
“3.10. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

6.2.1. Os documentos da prova de títulos servirão também para comprovação da habilitação mínima exigida 

pelo edital; 

 

6.2.2. O candidato que não entregar documentos comprovando a habilitação mínima, na forma 

descrita acima, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado no momento da publicação das 

notas. 

 

7.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

após a sua publicação, mediante requerimento protocolizado no Setor de Protocolo Geral, localizado na 

Secretaria Municipal de Educação, situado à Avenida Bernadino de Andrade, nº 86, Centro de Imbuia - SC.” 

 

Anexo I – Habilitação Mínima: “1ª Listagem - HABILITADO: Licenciado em Pedagogia com habilitação 

em Educação Infantil ou curso equivalente (a ser comprovado com apresentação de diploma/certificado 

ou certidão de conclusão de curso) 
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2ª Listagem – NÃO HABILITADO: Estar cursando a partir da 4ª Fase de Licenciatura em Pedagogia (a ser 

comprovado com apresentação de Atestado de Frequência E Histórico Escolar da graduação).” 

 

 

 

 

 

Imbuia, 23 de dezembro de 2016. 


