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JULGA RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL 
EDITAL Nº 01/2020 DE PROCESSO SELETIVO 

 
 

A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo 
da Prefeitura Municipal de Jose Boiteux, Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições, juntamente com o Instituto o 
Barriga Verde, tornam público o que segue: 
 
 

1. Os pareceres e suas decisões dos recursos interpostos contra a classificação preliminar da prova 

escrita objetiva e pontuação de títulos segue aqui descritos: 

 
 

Parecer 001 
3142 - ALINE CRISTINA PEREIRA MENEGHELLI - Professor Educação Infantil – Habilitado 
3408 - MAIKE SUZAN DREGER FANSLAU - Professor Educação Infantil - Habilitado 
3137 - TARUANA RICARDO - Professor Dança - Habilitado 
Alegações: Em síntese candidatas solicitam revisão do valor atribuído às questões de conhecimentos específicos, 
alegando que cada uma valia 5,00 e foi computado 3,33. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão às candidatas, o valor atribuído para cada questão específica está correto 
deste a publicação da classificação preliminar, o que também pode ser claramente verificado no ato que divulgou 
a classificação final. 
Decisão: RECURSOS INDEFERIDOS 

 
Parecer 002 
3396 - FERNANDA DA SILVA FERREIRA - Professor Anos Iniciais – Habilitado 
3397 - FERNANDA DA SILVA FERREIRA - Professor Educação Infantil - Habilitado 
Alegações: Gostaria de pedir a anulação das questões 17 e 19, pois em educação Infantil foi anulada e anos inicias 
não foi, sendo que ambas são iguais. Sendo assim fazer a recontagem da pontuação. 
Parecer da Banca:  Embora o recurso contra questões da prova seja intempestivo, visto que o prazo recursal já se 
esgotou e tanto o gabarito definitivo, quanto a classificação já foram divulgados. Essa banca revendo seus atos, 
constatou de fato que assiste razão à candidata, as questões 17 e 19 estavam contidas nas provas de Professor de 
Educação Infantil, Professor de Anos Iniciais e Professor de Português (habilitados e não-habilitados), e foram 
anuladas apenas na prova de Educação Infantil. A fim de não prejudicar nenhum candidato e pela força do recurso 
e atendendo o que estabelece o 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. 

Neste caso será retificado o gabarito definitivo com a anulação das questões nos cargos citados, e proceder a 
reclassificação dos candidatos. 
Decisão: DEFERIDO RETIFIQUE-SE OGABARITO DEFINITICO E A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CARGOS DE Professor 
de Anos Inicias (habilitado e não habilitado) Professor de Português (habilitado e Não Habilitado) 
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Parecer 003 
3469 - LUCAS MONGCONÃN BRANGER - Professor Dança - Habilitado 
Alegações:  Em síntese candidato requer avaliação de sua pós graduação, alegando que recebeu apenas  a certidão 
de conclusão, sem possuir até então o histórico acadêmico da pós-graduação, sendo inviável anexar aos títulos. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, o edital é claro quando estabelece:  

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.  

E ainda o item: 
12.11. 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. 

Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 
Parecer 004 
3153 - TALITA DE GRACIA BORGES - Professor Artes - Habilitado 
Alegações: Em síntese candidata alega erro na verificação de contagem de títulos da prova de arte. ( Pós 
graduação). Solicitando analise do título de pós graduação anexado na disciplina de Artes. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, em conferência à área do candidato e da banca, pode-se 
claramente verificar que não foi anexado nenhum arquivo na inscrição 3153 de Professor de Artes. Na segunda 
inscrição da candidata 3154, o certificado foi anexado e pontuado. No entanto não há certificado anexado à 
inscrição 3153. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 
 

José Boiteux, 03 de fevereiro de 2021 

 

 
 
 
 
 
 

 


