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ATO 017 
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO  

EDITAL Nº 02/2021 - PROCESSO SELETIVO 
 
 

Almides Roberg Silva da Rosa Prefeito Municipal de SANTA ROSA 
DO SUL, 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. DO JULGAMENTO 
2.1 O julgamento dos recursos acarretará em alterações na classificação final de alguns conforme 
pareceres exarados por esta banca referente a correção de erros materiais sanáveis de avaliação de 
títulos, tempo de serviço e recontagem de pontos na prova escrita.  
 
2.2 Atendendo ao que estabelece o item 17.16 do edital: 

17.16. Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, 
poderá haver alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo 
candidato, para uma nota, pontuação e ou classificação superior ou inferior ou, ainda 
desclassificação do candidato que não obtiver, feitas as correções exigidas, a nota mínima na 
prova escrita objetiva ou nas demais avaliações realizadas. 

2.3 Quanto a reclassificação dos candidatos devido ao deferimento dos recursos conforme pareceres 
exarados, esclarece-se que a aplicação das normas do Direito, e ainda, dos princípios 
constitucionais ampara a modificação efetivada. Tratando-se do poder dos recursos, e da 
verificação de erro material sanável e sua posterior modificação, amparado no direito brasileiro, que 
conforme súmula 473 do STF, que se refere à anulação ou revogação pela administração dos seus 
próprios atos diz que: 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial.” 
 

3 A Classificação Final será divulgada com as devidas correções. 
 

PARECERES E DECISÕES 
 
Parecer 01 
 
Cargo: 28. Auxiliar de Ensino 
 
Nº INSC 11722; 10623; 10439; 10130; 10650; 10461; 10288; 10633 
CANDIDATOS: ADRIANA SEMPREBOM DOS SANTOS; ALBENICE CHAGAS DA SILVA; GLÓRIA 
APARECIDA DA COSTA PATRÍCIO SERGIO; IOLANDA CECHINEL CASAGRANDE; JULIANE DOS 
SANTOS DE MELO CARVALHO; MAYARA CARDOSO SALLES; SANDRA RAQUEL 
TAFERNABERRI PEREIRA; TAINARA BARBOSA DE OLIVEIRA 
Alegações: Em síntese candidatos alegam erro na classificação preliminar e erro na pontuação e 
contagem indevida na prova de títulos sendo que para este cargo não há previsão de prova de títulos. 
Solicitam recontagem de pontos e reclassificação 
Parecer da Banca : Assiste razão as candidatas. Anula-se pontuação de títulos indevida. Realiza-se 
recontagem dos pontos e reclassificação na ordem descente de notas (da maior para menor). 



Estado de Santa Catarina 

Município de Santa Rosa do Sul 
Edital n.º 002/2021 de PROCESSO SELETIVO 

 
 
Decisão: RECURSOS DEFERIDOS – RECLASSIFICA-SE OS CANDIDATOS DESTE CARGO. 
CORRIJA-SE OS DEMAIS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO, APLICANDO PESO 
CONFORME DESCRITO NO ITEM 10 A. 

 
Parecer 02 
 
Cargo: 32. Professor de Educação Física (Habilitado) 
Nº INSC 11729 
CANDIDATO: DANIEL CAETANO DA SILVA 
Alegações: Em síntese candidato alega não ter conseguido enviar documento comprovante sua 
especialização em tempo hábil, por não ter acesso a internet. 
Parecer da Banca : Não assiste razão ao candidato, pois o edital é claro quanto ao prazo para envio 
de títulos. 
 PROVA DE TÍTULOS: Período e prazo final para 
envio on line ou entrega dos documentos e 
certificados  

10/02/21 até 22/02/21  

Há ainda previsão no edital para que o candidato sem acesso a internet fizesse o envio pessoalmente 
ou pelo correio. 

 
“12.20.6. Caso o candidato não possua nenhum meio de enviar os títulos e tempo de serviço via internet, poderá 
entregar pessoalmente ou por procurador devidamente constituído na sede do IOBV ou posto de atendimento, 
até às 17 horas do dia estipulado no cronograma deste edital, em envelope LACRADO devidamente identificado 
com o nome, cargo e número de inscrição, ou ainda enviar pelo correio para a sede do IOBV, enviando cópia de 
boa qualidade, de todas as folhas do documento (frente e verso se for o caso), em ambos os casos 
acompanhados OBRIGATORIAMENTE do Anexo VI ou VII devidamente preenchido e de uma cópia do 
comprovante de inscrição, sob pena de não terem seus títulos avaliados.  

12.20.7. Os documentos enviados pelo correio devem ser postados com a necessária antecedência, pois só 
serão processados se entregues ao IOBV rigorosamente no prazo previsto no cronograma do Edital.” 

 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO. PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 03 
 
Cargo: 34. Professor II (Magistério - Habilitado) 
Nº INSC 10622; 10902; 10289 
CANDIDATO: ALBENICE CHAGAS DA SILVA; EMANUELE BOEIRA GONÇALVES; SANDRA 
RAQUEL TAFERNABERRI PEREIRA 
Alegações: Em síntese candidatos alegam erro na classificação preliminar e erro na pontuação e 
contagem indevida na prova de títulos sendo que para este cargo não há previsão de prova de títulos. 
Solicitam recontagem de pontos e reclassificação 
Parecer da Banca: Assiste razão as candidatas. Anula-se pontuação de títulos indevida. Realiza-se 
recontagem dos pontos e reclassificação na ordem descente de notas (da maior para menor) 
Decisão: RECURSOS DEFERIDOS – RECLASSIFICA-SE OS CANDIDATOS DESTE CARGO. 
CORRIJA-SE OS DEMAIS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO, APLICANDO PESO 
CONFORME DESCRITO NO ITEM 10 A. 

 
Parecer 04 
 
Cargo: 35. Professor III Pedagogo (Habilitado) 
Nº INSC 10134 
CANDIDATO: LIDIANE PEREIRA DE FREITAS 
Alegações: Em síntese candidata alega que não houve pontuação correta das horas de curso, solicita 
recontagem dos pontos e reclassificação. 
Parecer da Banca: Não assiste razão a candidata, uma vez que foram contabilizadas um total de 60 
horas. Tendo como excedente (não contabilizado) 8 horas. 
Conforme prevê o edital: 
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b) Certificados de Curso de 
aperfeiçoamento relacionados à 
área da educação. Apenas 
serão aceitos certificados de 
curso de aperfeiçoamento 
concluídos no período de 
01/01/2019 a 30/12/2020.  

0,10 (dez décimos) a cada 20hs, 
no máximo 200 horas.  

1,00  

Decisão: RECURSO INDEFERIDO. PONTUAÇÃO MANTIDA 
 

Parecer 05 
 
Cargo: 35. Professor III Pedagogo (Habilitado) 
Nº INSC 11296 
CANDIDATO: MARTA REGINA DA CUNHA CARDOSO MARTINS 
Alegações: Em síntese candidata alega que se sente prejudica, quanto a colocação da candidata na 
posição 12, em relação ao desempate questiona a idade da candidata. 
Parecer da Banca : Não assiste razão a candidata, tendo em vista que o critério de desempate foi 
aplicado em conformidade com edital. 
“13.7. Para os candidatos que não se enquadrarem nas condições acima, na hipótese de igualdade de notas, o 

desempate será feito através dos seguintes critérios: a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos; 

b) Maior nota nas questões de Conhecimentos Básicos; c) Maior idade, contada com base na idade em dia, 

meses e anos no dia da realização da prova escrita. d) Sorteio público.” 

Decisão: RECURSO INDEFERIDO. CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 

Santa Rosa do Sul (SC), 06 DE ABRIL DE 2021. 


