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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

 

Número de Inscrição: 496386 

Cargo: Professor Anos Iniciais 

Contra: Classificação / Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. Segue itens do Edital que amparam o INDEFERIMENTO do 

Recurso: 
“3.1. As inscrições estarão abertas no período de 07/11/2016 à 23/11/2016, via internet, pelo sítio 

click.listaeditais.com.br.” 

6.2. A entrega dos títulos e tempo de serviço deverá ser feita única e exclusivamente durante o período de 

inscrição na Secretaria Municipal de Educação de Trombudo Central, situada na Praça Arthur Siewerdt, 01 – Centro – 

Trombudo Central, respeitando os horários e dias de funcionamento dos mesmos. A documentação deverá ser entregue 

em envelope lacrado. 

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

pelo edital; 

6.2.2. O candidato à vaga de professor, auxiliar de sala e merendeira que não entregar documentos 

comprovando a habilitação mínima, na forma descrita acima, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado 

no momento da publicação das notas.” 

Além dos itens acima, a última folha do Edital é o cronograma do Certame, onde deixa 

bastante claro em quais dias seriam aceitos os documentos. 

 

Número de Inscrição: 496385 

Cargo: Auxiliar de Sala 

Contra: Classificação / Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. Segue itens do Edital que amparam o INDEFERIMENTO do 

Recurso: 
“3.1. As inscrições estarão abertas no período de 07/11/2016 à 23/11/2016, via internet, pelo sítio 

click.listaeditais.com.br.” 

6.2. A entrega dos títulos e tempo de serviço deverá ser feita única e exclusivamente durante o período de 

inscrição na Secretaria Municipal de Educação de Trombudo Central, situada na Praça Arthur Siewerdt, 01 – Centro – 

Trombudo Central, respeitando os horários e dias de funcionamento dos mesmos. A documentação deverá ser entregue 

em envelope lacrado. 

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

pelo edital; 

6.2.2. O candidato à vaga de professor, auxiliar de sala e merendeira que não entregar documentos 

comprovando a habilitação mínima, na forma descrita acima, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado 

no momento da publicação das notas.” 

Além dos itens acima, a última folha do Edital é o cronograma do certame, onde deixa 

bastante claro em quais dias seriam aceitos os documentos. 

 

Número de Inscrição: 485174 

Cargo: Professor Língua Inglesa 

Contra: Classificação / Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. Segue itens do Edital que amparam o INDEFERIMENTO do 

Recurso: 
“3.1. As inscrições estarão abertas no período de 07/11/2016 à 23/11/2016, via internet, pelo sítio 

click.listaeditais.com.br.” 

6.2. A entrega dos títulos e tempo de serviço deverá ser feita única e exclusivamente durante o período de 

inscrição na Secretaria Municipal de Educação de Trombudo Central, situada na Praça Arthur Siewerdt, 01 – Centro – 
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Trombudo Central, respeitando os horários e dias de funcionamento dos mesmos. A documentação deverá ser entregue 

em envelope lacrado. 

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

pelo edital; 

6.2.2. O candidato à vaga de professor, auxiliar de sala e merendeira que não entregar documentos 

comprovando a habilitação mínima, na forma descrita acima, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado 

no momento da publicação das notas.” 

Além dos itens acima, a última folha do Edital é o cronograma do certame, onde deixa 

bastante claro em quais dias seriam aceitos os documentos. 

 

Número de Inscrição: 479021 

Cargo: Auxiliar de Sala 

Contra: Classificação / Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. Segue itens do Edital que amparam o INDEFERIMENTO do 

Recurso: 
“3.1. As inscrições estarão abertas no período de 07/11/2016 à 23/11/2016, via internet, pelo sítio 

click.listaeditais.com.br.” 

6.2. A entrega dos títulos e tempo de serviço deverá ser feita única e exclusivamente durante o período de 

inscrição na Secretaria Municipal de Educação de Trombudo Central, situada na Praça Arthur Siewerdt, 01 – Centro – 

Trombudo Central, respeitando os horários e dias de funcionamento dos mesmos. A documentação deverá ser entregue 

em envelope lacrado. 

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

pelo edital; 

6.2.2. O candidato à vaga de professor, auxiliar de sala e merendeira que não entregar documentos 

comprovando a habilitação mínima, na forma descrita acima, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado 

no momento da publicação das notas.” 

Além dos itens acima, a última folha do Edital é o cronograma do certame, onde deixa 

bastante claro em quais dias seriam aceitos os documentos. 

 

Número de Inscrição: 482296 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Classificação / Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. A candidata alega ter entregado os documentos na forma 

prevista no Edital, fato esse que não restou provado pelo fato de sua assinatura não 

constar na lista de entrega organizada pela Secretaria da Educação de Trombudo Central. 

 

Número de Inscrição: 482295 

Cargo: Professor Anos Iniciais 

Contra: Classificação / Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. A candidata alega ter entregado os documentos na forma 

prevista no Edital, fato esse que não restou provado pelo fato de sua assinatura não 

constar na lista de entrega organizada pela Secretaria da Educação de Trombudo Central. 

 

Número de Inscrição: 477615 

Cargo: Professor Ciências 

Contra: Classificação / Tempo de Serviço 

Julgamento: A candidata recorrente solicita que seja atribuída a mesma nota atribuída no 

tempo de serviço do cargo Professor Anos Iniciais. Ao analisar novamente a 

documentação entregue pela candidata, verificou-se que a mesma enviou uma 
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declaração de tempo de serviço com apenas 2 meses comprovados, ou seja, não 

passível de pontuação segundo critérios estabelecidos no Edital. Dessa forma, torna-se 

necessária a correção da Nota do Tempo de Serviço da candidata no cargo de Anos 

Iniciais para 0 (zero). 

 

Número de Inscrição: 480002 

Cargo: Professor Anos Iniciais 

Contra: Classificação / Prova de Títulos / Tempo de Serviço 

Julgamento: DEFERIDO. O candidato apresentou um Histórico Escolar do Curso de 

Pedagogia sem atestado de frequência ou certidão de conclusão. Portanto de acordo com 

as normas estabelecidas pelo Edital, passará a figurar na listagem dos NÃO 

HABILITADOS, com PT=0,20 e TS=3,00. 

 

Número de Inscrição: 478011 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Classificação / Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. A candidata não apresentou nenhum documento que 

comprova ter concluído a graduação. Conforme Edital, os dois documentos aceitos são: 

Certidão de Conclusão ou o Certificado. A candidata apresentou um atestado de 

frequência, acompanhado de um histórico escolar onde constam duas disciplinas em 

pendência. Portanto a pontuação e classificação da candidata seguem inalteradas.  

 

Número de Inscrição: 478010 

Cargo: Auxiliar de Sala 

Contra: Classificação / Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. A candidata não apresentou nenhum documento que 

comprova ter concluído a graduação. Conforme Edital, os dois documentos aceitos são: 

Certidão de Conclusão ou o Certificado. A candidata apresentou um atestado de 

frequência, acompanhado de um histórico escolar onde constam duas disciplinas em 

pendência. Portanto a pontuação e classificação da candidata seguem inalteradas. 

 

Número de Inscrição: 478822 

Cargo: Professor Educação Física 

Contra: Classificação 

Julgamento: INDEFERIDO. O candidato possui certificado e CREF de Bacharel e não 

licenciatura, não atendendo dessa forma os critérios estabelecidos nos Edital. Portanto, 

ficou na listagem dos Não Habilitados por possuir ensino médio completo.  

 

Número de Inscrição: 493315 

Cargo: Professor Educação Física 

Contra: Classificação / Prova de Títulos / Tempo de Serviço 

Julgamento: INDEFERIDO. A candidata não enviou nem o CREF, nem a certidão de 

tempo de serviço narrada no recurso. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL – SC 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 07/2016 

 

P
ág

in
a4

 

Número de Inscrição: 481345 

Cargo: Merendeira / Faxineira 

Contra: Classificação 

Julgamento: DEFERIDO. A candidata passará a figurar na lista de pontuação. 

 

Número de Inscrição: 488425 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Prova de Títulos 

Julgamento: INDEFERIDO. Um dos cursos entregues pela recorrente está fora do prazo 

estimulado no Edital passível de pontuação. 

 

Número de Inscrição: 482656 

Cargo: Professor Educação Infantil 

Contra: Tempo de Serviço 

Julgamento: A pedido da Comissão Organizadora do certame foi revista a documentação 

entregue pela candidata e constatou-se um equívoco no lançamento da nota do Tempo 

de Serviço. Portanto o TS da candidata será alterado para 3,00. 

 

 

Trombudo Central, 15 de dezembro de 2016. 


