
 
 
ATO Nº 013  
DIVULGA PARECERES E  DECISÕES DOS RECURSOS CONTRA A 
PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA  PROVA OBJETIVA E PONTUAÇÃO DE 
TÍTULOS DO EDITAL Nº 003/2020 DE PROCESSO SELETIVO. 
 
A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo da Prefeitura 
Municipal de Indaial, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, sob 
orientação da Controladoria Interna do Município, juntamente com o 
Instituto o Barriga Verde, tornam público o que segue: 
 

1. Os pareceres e decisões dos recursos contra a pontuação preliminar da prova objetiva e a pontuação 
preliminar da prova de títulos,  em conformidade com os pareceres da banca do Instituto O Barriga Verde, 
seguem descritos abaixo; 

 

2. De acordo com o edital: 
14.17. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 
14.18.  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito 
oficial definitivo. 
 

3. O julgamento dos recursos acarretará em alterações na classificação final dos cargos de Professor de 
Educação Física e de Professor de Matemática, conforme pareceres exarados e atendendo ao que 
estabelece o item 14.16 do edital: 

14.16. 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. 

PARECERES E DECISÃO FINAL 

RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

Candidato: 942 - NATHÁLIA FERREIRA DA SILVA 
Atendente de Biblioteca 
Alegações: Eu acertei 6 questões de conhecimentos técnicos. E outros estão acima de mim só porque acertaram 
mais questões de outros conhecimentos. Recontagem de pontos. 
Parecer da Banca: O recurso da candidata é infundado, não objetivo e de difícil compreensão, sua pontuação 
está correta, seu cartão resposta constará divulgado na sua área do candidato para conferência. Quanto a ordem 
de classificação, também está correta, obedecendo os critérios de desempate conforme consta no edital, não 
havendo nada a ser corrigido. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO A PONTUAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ CORRETA 

 
Candidato: 937 - SELDA CRISTINA BARROS FERREIRA 
Atendente de Biblioteca 
Alegações: Eu acertei 7 questões de conhecimentos técnicos de biblioteca. E outros acertaram só 6 ou 5 
questões e estão acima de mim só porque acertaram mais questões de outros conhecimentos. 
Recontagem de pontos. 
Parecer da Banca: O recurso da candidata é infundado, não objetivo e de difícil compreensão, sua pontuação 
está correta, seu cartão resposta constará divulgado na sua área do candidato para conferência. Quanto a ordem 
de classificação, também está correta, obedecendo os critérios de desempate conforme consta no edital, não 
havendo nada a ser corrigido. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO A PONTUAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ CORRETA 



 
 
Candidato: 2657 - ROSIVANI PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA 
Auxiliar de Creche 
Alegações: Oi boa noite, os meus pontos foi 14 pontos, mais eu fiz 15 pontos eu notei no meu gabarito, pois 
tem como vcs me explicarem eu não entendi por favor. A  questão número 1  que eu marquei duas opiniões, 
mais eu sei que a letra b  é a  correta eu falei com a fiscal da sala, mais não me respondeu, por isso eu deixei 
assim. Eu acho que a correção do gabarito, questão número 1 
Parecer da Banca: Não assiste razão à candidata, sua pontuação está correta conforme divulgada. A candidata 
acertou 5 questões em Conhecimentos Técnicos, 5 em conhecimentos Pedagógicos e 4 em Língua Portuguesa, 
totalizando 14 acertos. A questão número 1 a candidata assinalou duas alternativas, anulando a questão que 
não pontua devido sua rasura, conforme estabelecido no edital, não sendo função do fiscal alertar ou corrigir 
tal erro do candidato, tendo estas regras claras no edital e nas instruções de preenchimento do cartão. Seu 
cartão estará disponível na área do candidato para sua conferência. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO A PONTUAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ CORRETA 

 
Candidato: 2501 - ADENILTON ROCHA DOS SANTOS 
Monitor de Transporte Escolar 
Alegações: Acertei 17 questões ao todo contando com a questão 27 que foi anulada. E só foi contabilizado 16. 
Gostaria recorrer a pontuação da questão 27, que não foi somada. De acordo com artigo 14.12 do edital, no 
caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
que a responderam, solicito a pontuação referente a anulação  da questão 27. Solicita Correção do gabarito, 
recontagem de pontos. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão 27 do período vespertino não foi anulada, 
conforme ato nº 10, foi anulada a questão 27 do período matutino. O Gabarito Oficial foi devidamente retificado 
e republicado, conforme consta divulgado na página www.iobv.org.br, em arquivos do edital. Reafirmamos que 
a questão 27 para os cargos do período vespertino não foi anulada, portanto a pontuação do candidato está 
correta. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO A PONTUAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ CORRETA 

 
Candidato: 322 - ADRIANA DA SILVA 
Monitor de Transporte Escolar 
Alegações: A questão 27 da prova de Monitor Escolar foi anulada, e deveria ser acrescida a pontuação em minha 
classificação. O total correto de acertos deve ser 15, e a pontuação 57,50. Segue artigo do edital constando essa 
informação 14.12. No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos 
a todos os candidatos que a responderam. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão 27 do período vespertino não foi anulada, 
conforme ato nº 10, foi anulada a questão 27 do período matutino. O Gabarito Oficial foi devidamente retificado 
e republicado, conforme consta divulgado na página www.iobv.org.br, em arquivos do edital. Reafirmamos que 
a questão 27 para os cargos do período vespertino não foi anulada, portanto a pontuação do candidato está 
correta. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO A PONTUAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ CORRETA 

 
Candidato: 264 - JENIFER HOLNIK TABORDA 
Monitor de Transporte Escolar 
Alegações: Pontuação da classificação está errada, e falta a pontuação da questao anulada (questao 27) 
Fiz 14 acertos, sendo: 7 de conhecimentos técnicos profissionais 4 de conhecimentos pedagógicos, 3 de 
português. E ainda falta adicionar a pontuação da questao 27 que foi anulada. O total correto seria 55 pontos. 
correção de gabarito; recontagem de pontos. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão 27 do período vespertino não foi anulada, 
conforme ato nº 10, foi anulada a questão 27 do período matutino. O Gabarito Oficial foi devidamente retificado 
e republicado, conforme consta divulgado na página www.iobv.org.br, em arquivos do edital. Reafirmamos que 
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a questão 27 para os cargos do período vespertino não foi anulada, portanto a pontuação do candidato está 
correta. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO A PONTUAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ CORRETA 

 
Candidato: 336 - LETICIA TRAEBERT 
Monitor de Transporte Escolar 
Alegações: A questão 27 da Prova de Monitor Escolar foi anulada, e não foi atribuído a pontuação referente a 
ela, então a minha classificação e pontuação está errada. O correto seria 16 acertos, com Pontuação de 65. 
Segue abaixo o artigo do edital, referente a anulação de questões. 14.12. No caso de anulação de qualquer 
questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que a responderam. Correção 
do gabarito e Recontagem dos pontos. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão 27 do período vespertino não foi anulada, 
conforme ato nº 10, foi anulada a questão 27 do período matutino. O Gabarito Oficial foi devidamente retificado 
e republicado, conforme consta divulgado na página www.iobv.org.br, em arquivos do edital. Reafirmamos que 
a questão 27 para os cargos do período vespertino não foi anulada, portanto a pontuação do candidato está 
correta. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO A PONTUAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ CORRETA 

 
Candidato: 86 - SORAYA CRISTINA TKOTZ 
Monitor de Transporte Escolar 
Alegações: Acertei 16 questões objetivas da prova de monitor escolar (prova 1), fazendo o total 60 pontos. 
Com a anulação da questão 27, deveria ficar com 62.5 pontos e 17 questões corretas. Conforme artigo abaixo, 
solicito a pontuação referente a anulação da questão 27. 14.12. No caso de anulação de qualquer questão os 
pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que a responderam. Correção do gabarito; 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão 27 do período vespertino não foi anulada, 
conforme ato nº 10, foi anulada a questão 27 do período matutino. O Gabarito Oficial foi devidamente retificado 
e republicado, conforme consta divulgado na página www.iobv.org.br, em arquivos do edital. Reafirmamos que 
a questão 27 para os cargos do período vespertino não foi anulada, portanto a pontuação do candidato está 
correta. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO A PONTUAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ CORRETA 

 
Candidato: 2085 - MARCIA REJANE MONTIBELLER LOES 
Professor de Anos Iniciais do Ens. Fund. 1º ao 5º ano (habilitado) 
Alegações: Solicito o espelho de meu gabarito para conferência. Tenho dúvidas quanto a questões anuladas que 
não pontuei.   Tenho dúvidas quanto a questões se marquei certo no meu gabarito. questão de nº 13, 15, 20 
tive acertos e as questões 14 e 16 foram anuladas, somam 5 questões e na minha classificação está somente 4 
questões. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua pontuação está correta conforme divulgado, já 
consideradas as questões anuladas. Seu cartão-resposta encontra-se digitalizado na área restrita do candidato 
para sua conferência. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO A PONTUAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ CORRETA 

 
Candidato: 1709 - ANA PAULA VIERO 
Professor de Educação Física 
Alegações: O gabarito oficial divulgado no resultado preliminar diverge com o gabarito transcrito por mim. Logo, 
peço a visualização e acesso ao espelho do gabarito oficial entregue à banca. 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, em análise ao seu cartão-resposta, bem como à leitura realizada 
através da leitura óptica, essa banca comprovou erro de leitura no cartão, na questão número 2 do candidato, 
que considerou a questão com rasura não estabelecendo esse ponto para o candidato. Em conferência podemos 
corrigir sua pontuação para: 7 acertos em conhecimentos técnicos, 6 acertos em conhecimentos pedagógicos 
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e 3 acertos em Língua Portuguesa, totalizando 16 acertos e pontuação final igual a 57,50 pontos, alterando sua 
posição na classificação, que será corrigida na divulgação da classificação final. O Cartão resposta do candidato 
consta divulgado no anexo I deste ato a fim de que todos possam conferir o motivo de sua reclassificação, sendo 
justo e imprescindível a correção. 
Decisão: DEFERIDO – ALTERE-SE PONTUAÇÃO DO CANDIDATO E CONSEQUENTEMENTE SUA ORDEM NA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
1124 - TAISE KOCK 
Professor de Matemática (habilitado) 
Alegações: De acordo com meu gabarito eu aceitei 4 questões de língua Portuguesa (na relação aparece que eu 
acertei duas) e mais uma que foi anulada. Sobre as questões 21, 22, 24, 25, e 30 eu errei. As questões 23, 26, 28 
e 29 eu acertei. E a questão 27 foi anulada. Por isso, peço verificação do meu gabarito, por gentileza. Pois na 
listagem aparece que eu acertei apenas duas das 10 questões e pelas minha contas eu deveria ter acertado 5.  
Recontagem de pontos da prova de Língua Portuguesa. 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, em análise ao seu cartão-resposta, bem como à leitura realizada 
através da leitura óptica, essa banca comprovou erro de leitura no cartão, nas questão número 26, 28 e 29 de 
Língua Portuguesa, que considerou a questão com rasura não estabelecendo esses pontos para o candidato. Em 
conferência podemos corrigir sua pontuação para: 9 acertos em conhecimentos técnicos, 5 acertos em 
conhecimentos pedagógicos e 5 acertos em Língua Portuguesa, totalizando 19 acertos e pontuação final igual 
a 70,00 pontos, alterando sua posição na classificação, que será corrigida na divulgação da classificação final. O 
Cartão resposta do candidato consta divulgado no anexo I deste ato a fim de que todos possam conferir o motivo 
de sua reclassificação, sendo justo e imprescindível a correção. 
Decisão: DEFERIDO – ALTERE-SE PONTUAÇÃO DO CANDIDATO E CONSEQUENTEMENTE SUA ORDEM NA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
RECURSOS CONTRA PROVA DE TÍTULOS 
 
Candidato: 1643 - RAQUEL REGINA GROBE BEZ BERNARDI - Pedagogo 
Alegações: PEÇO SE POSSÍVEL A VERIFICAÇÃO DO MEU CERTIFICADO EM: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA , ONDE 
TENHO TODAS AS DISCIPLINAS CURSADAS. TAMBÉM GOSTARIA DE SABER SE A PÓS EM COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA, PONTUARIA PARA ATUAR COMO PEDAGOGO.  
Parecer da Banca: O candidato anexou apenas uma certidão de conclusão do curso, desacompanhada do 
histórico de disciplinas, em desacordo com o item 12.11 do edital que diz: Só serão aceitos como comprovação 
de títulos as certidões, atestados, declarações, em papel timbrado da instituição, devidamente assinado, e que 
conste claramente que o curso foi concluído e a justificativa para a não emissão do certificado, acompanhado 
do histórico de disciplinas e carga horária. Portanto a certidão anexada pelo candidato não atende aos 
requisitos do edital e não foi pontuada. O candidato pode conferir essa informação na sua área restrita. Além 
de que o edital era claro nos seguinte itens: 12.20. Após o preenchimento dos campos de envio de títulos, na 
Área do Candidato, o candidato visualizará a confirmação de envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de 
responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
Candidato: 2635 - ANA CLÁUDIA KOGLIN STROBEL 
Professor de Anos Iniciais do Ens. Fund. 1º ao 5º ano (habilitado) 
Venho mui respeitosamente solicitar que revessem minha pontuação DE TÍTULOS (horas de curso), pois enviei 
uma pós graduação em “NEUROPSICOPEDAGOGIA” iniciada em 2016, com término em abril de 2017 que 
segunda a lógica, cada disciplina cursada deveria contar como horas de curso como consta na grade curricular 
de 40 horas cada uma. Todas voltadas para área da educação. Peço que reconsiderem! O termino dessa pós 
graduação foi em abril de 2017, sendo notório ressaltar que foram realizadas pelo menos 4 disciplinas de 40 
horas cada uma no decorrente ano (2017)  ficando essas dentro do prazo determinado pela banca. Inclusive 



 
 
retirando a disciplina de conclusão do TCC, restam-me 120 horas, completando 4 pontos que penso ser meu por 
direito.  Melhorando minha classificação. 
Parecer da Banca: Cursos de especialização em nível de pós graduação possuíam item específico no edital para 
pontuação, da qual o candidato já apresentou um certificado e recebeu os devidos pontos. No item cursos de 
formação continuada pontuava outros cursos (Cursos de Formação continuada, são cursos de curta duração, 
focam nos aspectos práticos da profissão), dos quais pós graduação em qualquer nível, não estão inclusos.  Além 
de que o edital era claro nos seguinte itens: 12.20. Após o preenchimento dos campos de envio de títulos, na 
Área do Candidato, o candidato visualizará a confirmação de envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de 
responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
Candidato: 99  - PATRICIA SASSO MOTA 
Professor de Anos Iniciais do Ens. Fund. 1º ao 5º ano (habilitado) 
Alegações: Lancei os cursos antes da data final de inscrição qual foi o motivo q n foi aprovado nenhum 
Gostaria que revisasse para mim por favor. Único erro que pode ter ocorrido foi o da internet não ter carregado 
tão rapidamente quanto o necessário. Peso que reconsidere. Desde já agradeço 
Gostaria que revisasse para mim por favor. Único erro que pode ter ocorrido foi o da internet não ter carregado 
tão rapidamente quanto o necessário. Peso que reconsidere. Desde já agradeço 
Parecer da Banca: A inscrição número 99  da candidata, sequer foi paga e homologada, nesta realmente não há 
nenhum certificado anexado, conforme o próprio candidato pode verificar na sua área restrita. A inscrição 
homologada foi a de número 100, e a candidata recebeu a devida pontuação na inscrição 100. Além de que o 
edital era claro nos seguinte itens: 12.20. Após o preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do 
Candidato, o candidato visualizará a confirmação de envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de responsabilidade 
do candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
1814 - MIRIAN PATERNO BECKHAUSER 
Professor de Educação Especial I (habilitado) 
Alegações: Não aparece minha pontuação por títulos e coloquei-os em anexo. Coloquei em anexo meus 
certificados de Pós graduação em Educação Especial e de Curso na mesma área. Estávamos em três em minha 
casa e fizemos as três na mesma noite as inscrições.  Após as inscrições conferimos os documentos e foram os 
das três. Fui na área do candidato, mas lá não aparece mais nada nos títulos, aparece uma mensagem em 
vermelho dizendo ter expirado o prazo, todavia anteriormente quando consultei, estavam listados. 
Solicito, mui respeitosa e encarecidamente a recontagem da pontuação. 
Parecer da Banca: Verificando junto ao sistema interno e também junto à empresa de gestão de software, 
verificamos que nenhum título foi anexado, a candidata sequer aceitou os termos e não clicou em enviar, caso 
tivesse sido anexado algum título era teria o comprovante de envio com a estimativa de pontuação. Se a 
candidata possuir esse comprovante deve enviar para concursos@iobv.com.br.  Além de que o edital era claro 
nos seguinte itens: 12.20. Após o preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, o 
candidato visualizará a confirmação de envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de responsabilidade do 
candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 
 

1281 - JÉSSICA APARECIDA QUINTINO 
Professor de Educação Especial II (habilitado) 
Alegações: Consta na minha pontuação de títulos, a carga horária de 0 horas e a minha especialização é na área 
da educação com a carga horária de 420 horas.  
Venho, por meio deste recurso, respeitosamente argumentar sobre a contagem de pontos da prova de título a 
mim atribuído no processo seletivo para o cargo de Professor de Educação Especial II. Consta na minha 
pontuação de títulos, a carga horária de 0 horas, sendo que envie a documentação no prazo determinado e a 

mailto:concursos@iobv.com.br


 
 
minha especialização é na área da educação com a carga horária de 420 horas. Envio ao instituto IOBV  o 
comprovante de cadastro de títulos e peço por gentileza que considerem a minha especialização.  
O objetivo desse pedido, é sobre a contagem dos pontos que consta como 0 horas.  Sendo que tenho 420 horas 
de curso realizado. 
Parecer da Banca: A pontuação da candidata nos títulos está zerada pois apresentou um certificado de pós 
graduação em nível de especialização em Educação Especial e Inclusiva, porém conforme edital, este curso é 
requisito para assumir o cargo, item 12.8. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, 
aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-requisitos para assumir o cargo escolhido. 
No Anexo I do edital, a candidata pode verificar que os requisitos para o cargo é ter Licenciatura em Pedagogia 
ou Normal Superior com Habilitação em Anos Iniciais, com Especialização em Educação Especial. Portanto sua pós 

não pontua por ser requisito para o cargo. Além de que o edital era claro nos seguinte itens: 12.20. Após o 
preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, o candidato visualizará a confirmação de 
envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para 
consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
1760 - MARACI CONCEIÇÃO PINHO 
Professor de Educação Especial II (habilitado) 
Alegações: Não foi computado minha pós-graduação. Tenho pós graduação em nível de especialização em 
Educação Especial, conforme solicitado pelo edital no item: 12.2. A Prova de Títulos constará da avaliação dos 
certificados do curso de formação continuada, de pós- graduação em nível de Especialização ou de diplomas do 
curso de Mestrado, ou de Doutorado, conforme cargo, enviados no período determinado, desde que satisfeitos 
os critérios estabelecidos no presente Edital. Peço a revisão para que minha Pós em Educação Especial seja 
computada, pois tem uma grade curricular ampla na Educação Especial (Deficiências, , inclusão). 
Parecer da Banca: A pontuação da candidata nos títulos está zerada pois apresentou um certificado de pós 
graduação em nível de especialização em Educação Especial, porém conforme edital, este curso é requisito para 
assumir o cargo, item 12.8. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, aperfeiçoamento ou de 
pós-graduação que são pré-requisitos para assumir o cargo escolhido. 
No Anexo I do edital, a candidata pode verificar que os requisitos para o cargo é ter Licenciatura em Pedagogia 
ou Normal Superior com Habilitação em Anos Iniciais, com Especialização em Educação Especial. Portanto sua pós 

não pontua por ser requisito para o cargo. Além de que o edital era claro nos seguinte itens: 12.20. Após o 
preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, o candidato visualizará a confirmação de 
envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para 
consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
1272 - SALETE APARECIDA JASTRACH 
Professor de Educação Especial II (habilitado) 
Ocorreu que ao adicionar as horas de curso, foi adicionado os cursos do PENAIC 2017, 2018, junto aos demais 
cursos, mas o nome do curso estava especificado como PENAIC. No momento que fiz a inscrição não vi  que 
havia um local especificado ao PENAIC. 
Fundamento que o PENAIC também  é hora de curso e como não tinha visto o local específico para adicionar 
esse certificado, acabei anexando junto as horas de curso. Solicito que seja considerado a adição dele, pois no 
arquivo em que o coloquei estava especificado e nomeado como PENAIC. 
Meu objetivo com esse requerimento é validar meus PENAIC contabilizando seus pontos. 
Parecer da Banca: O sistema é automático e no momento de anexar os títulos já emitia um comprovante com a 
pontuação estimada para a conferência do candidato, que ao conferir poderia ter feito as devidas correções. 
(12.20. Após o preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, o candidato visualizará a 
confirmação de envio dos respectivos arquivos.) 
Conforme edital: 



 
 
12.29. Não serão pontuados:  
a) Os títulos não entregues pelos meios, prazo e locais determinados no presente Edital;  
b) Os títulos protocolados com número de inscrição que não seja o da inscrição homologada do candidato ou 

com outros documentos (pedido de condição especial, comprovação para isenção de inscrição, comprovação 
para requerer vaga para pessoa com deficiência etc.);  

c) Os documentos borrados, rasurados, riscados, incompletos ou cujo inteiro teor não seja facilmente legível;  
d) Os que não atenderem, na íntegra, as condições impostas pelo Edital.  
e) Os títulos dos candidatos que não atingiram a nota mínima exigida para aprovação na prova escrita objetiva. 
E ainda o edital regra: 12.21. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para consulta da 
Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
1653 - ISAURA TASSI 
Professor de Educação Infantil (habilitado) 
Alegações: Foi anexado erroneamente à inscrição um título com apenas 8 horas sendo o correto 105 horas. 
Solicito encarecidamente que analise novamente a pontuação por títulos /cursos de formação continuada pois 
havia erroneamente anexado um documento com apenas 8 horas, sendo o correto 105 horas. Grata desde já 
pela atenção e compreensão. 
Parecer da Banca:  Infelizmente a candidata anexou apenas um certificado de 8 horas, conforme edital não 
serão aceitos títulos em data posterior àquela determinada no cronograma do edital. (item 12.29, alínea “a”). 
Além de que o edital regra: 12.20. Após o preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, 
o candidato visualizará a confirmação de envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de responsabilidade do 
candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
272 - JAQUELINE DA CRUZ ROSA SACHETTI 
Professor de Educação Infantil (habilitado) 
Alegações: não foi pontuado meus cursos, preciso que  revejam meus títulos pois não está sendo contado, pois 
enviei minha graduação, pós graduação, e os cursos. minha pontuação não está coerente, pois esta falta meus 
cursos que eu enviei além da graduação e pós graduação. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, conforme edital graduação não pontua, a pós graduação foi 
devidamente pontuada. Os cursos não foram pontuados pois os certificados  eram do ano de 2020, conforme 
edital pontuava apenas , 2017, 2018 e 2019. Além de que o edital regra: 12.20. Após o preenchimento dos 
campos de envio de títulos, na Área do Candidato, o candidato visualizará a confirmação de envio dos respectivos 
arquivos. 12.21. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca 
Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
1542 - LIONETE FRANCA 
Professor de Educação Infantil (habilitado) 
Alegações: Minhas horas de cursos não foram contabilizadas por falta de tempo de serviço estou enviado o 
tempo de serviço. Gostaria de pedir para considerar as horas de meus cursos pois estou enviado meu tempo de 
serviço. Por qual motivo foi indeferido. O curso de 40 horas realizado como. Práticas inclusiva para a formação 
do professor. Os demais até entendo pois são de educação especial. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, conforme edital tempo de serviço não havia pontuação. A pós 
graduação foi devidamente pontuada, no entanto não havia nenhum certificado anexado nas horas de curso, o 
que a candidata pode comprovar na sua área do candidato. Além de que o edital regra: 12.20. Após o 
preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, o candidato visualizará a confirmação de 
envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para 
consulta da Banca Examinadora. 



 
 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
1273 - SALETE APARECIDA JASTRACH 
Professor de Educação Infantil (habilitado) 
Alegações: Ocorreu que ao adicionar as horas de curso, foi adicionado os cursos do PENAIC 2017, 2018, junto 
aos demais cursos, mas o nome do curso estava especificado como PENAIC. No momento que fiz a inscrição não 
vi  que havia um local especificado ao PENAIC. 
Fundamento que o PENAIC também  é hora de curso e como não tinha visto o local específico para adicionar 
esse certificado, acabei anexando junto as horas de curso. Solicito que seja considerado a adição dele, pois no 
arquivo em que o coloquei estava especificado e nomeado como PENAIC. 
Venho através desse pedido requerer a adição dos meus PENAIC dos anos 2017 e 2018 contabilizando seus 
pontos. 
Parecer da Banca: O sistema é automático e no momento de anexar os títulos já emitia um comprovante com a 
pontuação estimada para a conferência do candidato, que ao conferir poderia ter feito as devidas correções. 
(12.20. Após o preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, o candidato visualizará a 
confirmação de envio dos respectivos arquivos.) 
Conforme edital: 
12.29. Não serão pontuados:  
a) Os títulos não entregues pelos meios, prazo e locais determinados no presente Edital;  
b) Os títulos protocolados com número de inscrição que não seja o da inscrição homologada do candidato ou 

com outros documentos (pedido de condição especial, comprovação para isenção de inscrição, comprovação 
para requerer vaga para pessoa com deficiência etc.);  

c) Os documentos borrados, rasurados, riscados, incompletos ou cujo inteiro teor não seja facilmente legível;  
d) Os que não atenderem, na íntegra, as condições impostas pelo Edital.  
e) Os títulos dos candidatos que não atingiram a nota mínima exigida para aprovação na prova escrita objetiva. 
E ainda o edital regra: 12.21. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para consulta da 
Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
1816 - TELMA FURTOSO TOMCHAK 
Professor de Educação Infantil (habilitado) 
Alegações:  No Edital consta a seguinte escrita: 12.7. Os candidatos que tenham concluído cursos de pós-
graduação (em nível de especialização, mestrado ou doutorado) em data posterior a 31 de dezembro de 2019, 
cujos diplomas não tenham sido confeccionados pela instituição de ensino, poderão entregar certidão emitida 
pelo programa de pós - graduação declarando ter o candidato concluído todos os créditos exigidos pelo 
programa, ter sido aprovado sem ressalvas no trabalho, monografia, dissertação ou tese, bem como ter 
cumprido todas as demais exigências do curso e no caso dos cursos de mestrado ou doutorado, que lhe foi 
outorgado o título correspondente. A certidão deve ser acompanhada de histórico escolar regularmente 
emitido. Ao meu entender era para anexar o Histórico escolar somente os candidatos com Mestrado e 
Doutorado, pois, a escrita "e no caso dos cursos de mestrado ou doutorado, que lhe foi outorgado o título 
correspondente. A certidão deve ser acompanhada de histórico escolar regularmente emitido" traz 
ambiguidade, dando ao leitor mais de um entendimento, sendo o que ocorreu quando li o trecho. Não teria 
nenhum outro motivo para deixar de enviar o Histórico Escolar se não fosse o entendimento ambíguo da escrita. 
Na linguística, a ambiguidade ou anfibologia ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão 
linguística apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado 
e dificuldades de comunicação. Peço que somem os pontos da Pós Graduação, sendo que não foi anexado pelo 
motivo da ambiguidade na descrição do sub item 12.7  
Parecer da Banca: O candidato anexou apenas uma certidão de conclusão do curso, desacompanhada do 
histórico de disciplinas, em desacordo com o item 12.11 do edital que diz: Só serão aceitos como comprovação 
de títulos as certidões, atestados, declarações, em papel timbrado da instituição, devidamente assinado, e que 



 
 
conste claramente que o curso foi concluído e a justificativa para a não emissão do certificado, acompanhado 
do histórico de disciplinas e carga horária. Portanto a certidão anexada pelo candidato não atende aos 
requisitos do edital e não foi pontuada. O candidato pode conferir essa informação na sua área restrita.  Além 
de que o edital regra: 12.20. Após o preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, o 
candidato visualizará a confirmação de envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de responsabilidade do 
candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
268 - JORGE LUIZ PFIFFER 
Professor de Geografia (habilitado) 
Alegações: Solicito revisão da pontuação dos títulos dos candidatos da prova para professor de geografia 
habilitado. Os números de inscrição dos candidatos são 2610 (1º colocado) e 2150 (2º colocado). Creio ser muito 
alta a pontuação dos dois na prova de títulos. 
A pontuação dos títulos do primeiro colocado é de 30,00 pontos, sendo necessário para tal doutorado e 
mestrado. Já o segundo colocado consta com 26,00 pontos, sendo necessário título de mestrado e 
especialização. Solicito por gentileza a revisão na pontuação dos candidatos citados acima, para recontagem dos 
pontos e possível reclassificação de todos os candidatos. 
Parecer da Banca: Exatamente! A pontuação dos candidatos está correta, pois possuem ou doutorado e/ou 
mestrado, títulos estes já analisados e validados pela Banca. Além de que o edital regra: 12.20. Após o 
preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, o candidato visualizará a confirmação de 
envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para 
consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
2751 - PEDRO PAULO RODRIGUES 
Professor de Matemática (habilitado) 
Alegações: NÃO foi considerado como inserida DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSO "ESPECIALIZAÇÃO" 
Gostaria, por meio deste recurso solicitar a revisão da pontuação do candidato (2751) (VAGA/AREA: PROFESSOR 
DE MATEMÁTICA HABILITADO), com relação ao item 12.7 - 12.7. Os candidatos que tenham concluído cursos de 
pós-graduação (em nível de especialização, mestrado ou doutorado) em data posterior a 31 de dezembro de 
2019, cujos diplomas não tenham sido confeccionados pela instituição de ensino, poderão entregar certidão 
emitida pelo programa de pós -graduação declarando ter o candidato concluído todos os créditos exigidos pelo 
programa, ter sido aprovado sem ressalvas no trabalho, monografia, dissertação ou tese, bem como ter 
cumprido todas demais exigências do curso e no caso dos cursos de mestrado ou doutorado, que lhe foi 
outorgado o título correspondente. A certidão deve ser acompanhada de histórico escolar regularmente 
emitido. O candidato possui especialização em Matemática e Física. Dessa forma, gostaria de solicitar alteração 
da pontuação para este item, que deve ser de 12 pontos como consta no resultado apresentado para prova de 
títulos.  
Parecer da Banca: O candidato não anexou curso de especialização;  inseriu certificados de  horas de curso de 
formação no campo para cursos do PNAIC; O candidato pode verificar na sua área do candidato os certificados 
inseridos, dos quais nenhum é certidão de conclusão de especialização. Conforme edital: 
12.29. Não serão pontuados:  

a) Os títulos não entregues pelos meios, prazo e locais determinados no presente Edital;  
b) Os títulos protocolados com número de inscrição que não seja o da inscrição homologada do candidato ou 

com outros documentos (pedido de condição especial, comprovação para isenção de inscrição, 
comprovação para requerer vaga para pessoa com deficiência etc.);  

c) Os documentos borrados, rasurados, riscados, incompletos ou cujo inteiro teor não seja facilmente legível;  
d) Os que não atenderem, na íntegra, as condições impostas pelo Edital.  
e) Os títulos dos candidatos que não atingiram a nota mínima exigida para aprovação na prova escrita 

objetiva. 



 
 
Além de que o edital regra: 12.20. Após o preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, 
o candidato visualizará a confirmação de envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de responsabilidade do 
candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
2751 - PEDRO PAULO RODRIGUES 
Professor de Matemática (habilitado) 
Alegações: Títulos com Incosistências Certificado Curso PNAIC de 101 a 200 horas - A Gestão do Século XXI Novos 
Paradigmas: não é curso do pnaic, não pontua neste item Certificado Curso do PNAIC de 0 a 100 horas - Educação 
Matemática: Conceitos e Tendências: não é curso pnaic não pontua neste item Certificado Curso do PNAIC de 0 
a 100 horas - Fundamentos da Metodologia da Matemática: Modelagem: não é curso pnaic não pontua neste 
item, data 2020. 
Venho por meio desta decorrer em função da nota ZERO (PROVA DE TITULO), pois, A formação tem como 
objetivo fortalecer ações de formação e acompanhamento dos professores do ciclo inicial, 1º ao 3º anos, e do 
ciclo complementar, 4º e 5º anos, no âmbito das Ações Integradas do Programa Estadual de Alfabetização na 
Idade Certa (PACTO) e do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) na perspectiva de 
alfabetizar todas as crianças, no máximo, ate os 8 (oito) anos de idade. Portanto os cursos inscritos na prova de 
titulo: A Gestão do Século XXI Novos Paradigmas, Educação Matemática: Conceitos e Tendências e, 
Fundamentos da Metodologia da Matemática: Modelagem, títulos tratam-se   e possuem função de projeto que 
busca auxiliar o professor ganhar autonomia ao trabalhar estratégias e recursos didáticos, independentemente 
dos livros e dos materiais escolhidos pela rede ou instituição. 
Parecer da Banca: O candidato  inseriu certificados de  horas de curso de formação no campo para cursos do 
Pnaic; O candidato pode verificar na sua área do candidato os certificados inseridos, dos quais nenhum é curso 
sobre o  O PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Conforme item 12.29 do edital: 
12.29. Não serão pontuados:  
a) Os títulos não entregues pelos meios, prazo e locais determinados no presente Edital;  
b) Os títulos protocolados com número de inscrição que não seja o da inscrição homologada do candidato ou 

com outros documentos (pedido de condição especial, comprovação para isenção de inscrição, comprovação 
para requerer vaga para pessoa com deficiência etc.);  

c) Os documentos borrados, rasurados, riscados, incompletos ou cujo inteiro teor não seja facilmente legível;  
d) Os que não atenderem, na íntegra, as condições impostas pelo Edital.  
e) Os títulos dos candidatos que não atingiram a nota mínima exigida para aprovação na prova escrita objetiva. 
Além de que o edital regra: 12.20. Após o preenchimento dos campos de envio de títulos, na Área do Candidato, 
o candidato visualizará a confirmação de envio dos respectivos arquivos. 12.21. É de responsabilidade do 
candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca Examinadora. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDA 

 
 
Indaial, 05 de Novembro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO I 
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