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ATO 010 
JULGAMENTO RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR. 

EDITAL Nº 01/2021 - PROCESSO SELETIVO  

 

Vilso Paulo, Prefeito Municipal em exercício de Witmarsum, Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, em conjunto com a comissão 
municipal de processo seletivo e o Instituto o Barriga Verde, toram 
público o que segue: 

 
1. Divulga-se o julgamento contra a Classificação Preliminar do edital nº 001/2021 de Processo Seletivo. 
2. 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. 

 
PARECERES E DECISÕES 

Parecer 01 
Inscrição: 12846 

Candidato:  EWERLIN CRISTINA SCHMIDT 
Alegações: A candidata alega que não foi pontuado os títulos (pós-graduação). 
PARECER: Em analise no sistema nada consta referente títulos encaminhados na inscrição da candidata.  
Conforme Edital: 

12.11DAS DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE O ENVIO DE TÍTULOS  
 

12.11.1 É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca 
Examinadora e sua inserção no campo adequado indicado no site de inscrição. 

12.11.6 Caso o candidato não possua nenhum meio de enviar os títulos 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 devidamente preenchido e de uma 
cópia do comprovante de inscrição, sob pena de não terem seus títulos avaliados.  

12.11.7 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. 

12.13.1 Passado o prazo para o envio e entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.  

 
 

DECISÃO: RECURSO INDEFERIDO – PONTUAÇÃO MANTIDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Witmarsun, 05 de abril de 2021 
 

 


