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ATO 015 

JULGAMENTO DE RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
EDITAL Nº 01/2021 - PROCESSO SELETIVO 

 
 

GENIR ANTONIO JUNCKES, Prefeito Municipal de SANTA TEREZINHA, Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições, em conjunto com o Instituto o Barriga Verde – IOBV, tornam público o que segue: 

 
 

1. Os pareceres e decisões dos recursos contra a pontuação da contra a pontuação da prova de títulos e 
contra a classificação preliminar consta abaixo descritos: 

 
1.1 Os pareceres foram exarados aos recursos apresentados dentro das normas previstas no edital, sendo 

ignorados recursos enviados por outros meios como e-mail, telefone ou WhatsApp, os quais não tem 
previsão editalícia. 

 
 

2 A Classificação Final será divulgada conforme cronograma.  
 

PARECERES E DECISÕES 
 
Parecer 01 
 
Cargo: 05. Professor Educação Infantil - Habilitado 
Nº INSC 9342 
CANDIDATO: ANDRIELY BOSSY OKOPNIKI 
Alegações: Em síntese candidato alega que não foi pontuado seus títulos (horas de curso) 
Parecer da Banca : Não assiste razão a candidata tendo em vista que o certificado apresentado encontra-
se fora do prazo previsto no edital.  “Certificados de Curso de aperfeiçoamento relacionados à área de 
conhecimento da vaga. Apenas serão aceitos certificados de curso de aperfeiçoamento concluídos no 
período de 01/01/2019 a 30/09/2020.” Documento apresentado pela candidata é do ano de 2016. 
Decisão: Recurso Indeferido. Pontuação Mantida 

 
Parecer 02 
 
Cargo: 05. Professor Educação Infantil - Habilitado 
Nº INSC 8845 
CANDIDATO: DALVA DEBROSKI 
Alegações: Em síntese candidata alega que não foi pontuado seus títulos. Solicita recontagem dos pontos. 

Parecer da Banca : Candidata não anexou documento válido para pontuação. (Documento 
anexado foi uma certidão de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia) Conforme Edital:  
“9.8 Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-
requisitos para assumir o cargo escolhido.” 

Decisão: Recurso Indeferido. Classificação/Pontuação Mantida 
 

Parecer 03 
 
Cargo: 11. Professor de Língua Estrangeira - Inglês - Não Habilitado 
Nº INSC 10596 
CANDIDATO: SONIA LUZIA ARENDARTCHUK 
Alegações: Em síntese candidata não concorda com a pontuação alegando que acertou 14 questões e não 
12 como divulgado no gabarito preliminar. Solicita postagem do cartão resposta na área do candidato. 
Parecer da Banca : Não assiste razão a candidata, a pontuação divulgada no gabarito preliminar condiz 
com a quantidade de acertos da candidata. Divulga-se espelho do cartão resposta na área do candidato. 
Decisão: Recurso Indeferido. Classificação/Pontuação Mantida 
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Parecer 04 
 
Cargo: 19. Professor de Arte - Não Habilitado 
Nº INSC 10793 
CANDIDATO: GRAZIELE APARECIDA GONÇALVES DO NASCIMENTO 
Alegações: Em síntese candidata alega que a pontuação dos títulos não confere com a quantidade de horas 
encaminhada. Solicita recontagem dos pontos e reclassificação. 

Parecer da Banca : A banca analisou novamente a situação da candidata, e constatou que sua 
pontuação não foi lançada, pois a candidata ao anexar os certificados de cursos, anexou na área 
de Títulos (Pós Graduação/Especialização) assim gerando pontuação indevida no sistema. Como 
fica comprovado a candidata não cumpriu o item 10.7 do edital. “É de responsabilidade do candidato o correto 

upload dos arquivos para consulta da Banca Examinadora.” E ainda  10.15. “Não serão pontuados:  
a) Os títulos não entregues pelos meios, prazo e locais determinados no presente Edital;”  
Decisão: Recurso Indeferido. Classificação/Pontuação Mantida 
 

Parecer 05 
Cargo: 22. Professor de Língua Portuguesa - Habilitado 
Nº INSC 9196 
CANDIDATO: JOCELINA KOZORIZ 
Alegações: Em síntese a candidata alega que não houve pontuação de títulos. Solicita recontagem dos 
pontos e reclassificação. 

Parecer da Banca: Não assiste razão a candidata, uma vez que a mesma não cumpriu o 
regramento do edital.  
“9.8 Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-
requisitos para assumir o cargo escolhido.”  

Decisão: Recurso Indeferido. Classificação/Pontuação Mantida 

 
Parecer 06 
 
Cargo: 30. Auxiliar de Sala 
Nº INSC 8801 
CANDIDATO: MAYRA GRAZIELI KOVALSKI KOZORIZ 
Alegações: Em síntese candidata alega que a pontuação na divulgação da classificação preliminar não 
condiz com a quantidade de acertos na prova. Solicita recontagem de pontos e reclassificação. 
Parecer da Banca: Não assiste razão a candidata, pontuação divulgada na classificação preliminar esta 
correta. Publique-se na área do candidato espelho do cartão resposta para conferencia da candidata. 
Decisão: Recurso Indeferido. Classificação/Pontuação Mantida 
 

 

 

 

 

Santa Terezinha, 06 de abril de 2021 
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