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ATO N° 010 
DIVULGA PARECERES E  DECISÕES DOS RECURSOS CONTRA A 
PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, PONTUAÇÃO DE TÍTULOS E 
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 001/2020 DE PROCESSO 
SELETIVO. 
 
A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo da Prefeitura 
Municipal de Agrolândia, Santa Catarina, no uso de suas atribuições,  
juntamente com o Instituto o Barriga Verde, tornam público o que segue: 
 

1. Os pareceres e decisões dos recursos contra a pontuação da prova escrita e de títulos e classificação 
preliminar, seguem descritos abaixo; 

 
 

PARECERES E DECISÕES 
 
1. DA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 
Parecer 001 
8446 - ADRIANA VIEIRA SCHEFFER - Professor de Educação Infantil - Habilitado 
Alegações: Na prova objetiva no meu gabarito que levei pra casa eu acertei 3 questões de português, no gabarito 
preliminar diz que acertei 2 questões. no meu gabarito a questão 1-A, 02-b e a 05-A.  Na classificação preliminar 
consta que acertei 18 questões na prova objetiva porem com minha correção acertei 19, nas questões de português 
consta que acertei apenas 2 questões, mas não está fechando com meu gabarito pois acertei 3 questões de 
português.     Gostaria que fosse revisto. Pois pra mim acertei 19 questões da prova objetiva. Conforme gabarito da 
prova. E na minha classificação diz que acertei 18, fico no aguardo por um parecer. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, conforme verificação do seu cartão-resposta que consta no anexo I 
deste ato, o numero de acertos está correto conforme divulgado. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
 

2. DA PONTUAÇÃO DE TÍTULO 
 

Parecer 002 
6297 - ANDREIA SOUZA - Professor de Educação Infantil - Habilitado 
Alegações: Não foi contabilizado meus títulos que eu anexei dentro do prazo! tenho curso de especialização e pós 
graduação anexados no sistema e não foram contabilizados em minha nota final 
recontagem de pontos contando meus títulos que ja estavam anexados anteriormente. 
Parecer da Banca:  Candidata não anexou o histórico das disciplinas, conforme o item 12.12. do edital:  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, 
 Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 003 
7217 - ESTÉFANI PASSING - Professor de Educação Infantil – Habilitado 
7218 - ESTÉFANI PASSING - Professor de Ensino Fundamental -  Séries Iniciais - Habilitado 
Não foram contabilizados os pontos da pós-graduação. Foi enviado o Certificado da Pós-Graduação, porém os 
pontos da mesma não foram contabilizados. Apenas os pontos referente a horas de curso. Peço que seja feita a 
contagem dos pontos, incluindo a pontuação da pós graduação. 
Parecer da Banca:  Candidata não anexou o histórico das disciplinas, conforme o item 12.12. do edital:  Só serão 
aceitos como comprovação de títulos as certidões, atestados, declarações, em papel timbrado da instituição, 
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devidamente assinado, e que conste claramente que o curso foi concluído e a justificativa para a não emissão do 
certificado, 
 Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 004 
8652 - PAMELA MATTEUSSI - Professor de Educação Infantil – Habilitado 
8651 - PAMELA MATTEUSSI - 2º Professor 
Enviei meu certificado online com o código de verificação, mas meus pontos não foram computados para a listagem.  
Enviei meu certificado online do curso de pós graduação com o código de verificação, mas meus pontos não foram 
computados para a listagem.  
Parecer da Banca:  Candidata não anexou o histórico das disciplinas, conforme o item 12.12. do edital:  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, 
 Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

  
Parecer 005 
6339 - ROSANGELA DAS GRACAS LOPES - Professor de Educação Infantil - Habilitado 
Alegações: Solicita inclusão  da pontuação de títulos na função de Professor de Educação Infantil Habilita, pois  
 apresentei  os títulos para o cargos via eletrônico. Certidão de conclusão de curso - código de autenticação - 
20201117018177017098746079 - UNIASSEVI. 
Peço  deferimento recontagem de pontos nas prova de títulos de Pós Graduação.  Certidão de conclusão de curso - 
código de autenticação - 20201117018177017098746079 - UNIASSEVI. 
Parecer da Banca:  Candidata não anexou o histórico das disciplinas, conforme o item 12.12. do edital:  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, 
 Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 006 
8636 - TAILA CRISTINA PROCHNOW SASSE - Professor de Ensino Fundamental -  Séries Iniciais - Habilitado 
Não foram contabilizados os pontos da pós graduação. Conforme pedia no edital, foi enviado o certificado de 
conclusão da pós graduação porém os pontos da mesma não foram contabilizados na nota final.   
Peço que seja feita a recontagem dos pontos incluindo a pontuação da pós graduação.  
Parecer da Banca:  Candidata não anexou o histórico das disciplinas, conforme o item 12.12. do edital:  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, 
 Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
 

3. Da Classificação 
 
Parecer 007 
8378 - MARCIA CORRÊA RIBEIRO - Psicólogo  
Alegações: Venho através desta requerer reavaliação da nota e na posição da colocação, sendo que  eu Marcia  
Corrêa Ribeiro atingi o total de  13 questões correta,  e estou em ordem sendo a   7° candidata,  quero saber qual foi 
o critério utilizado para esta classificação.  Sendo que  os demais  candidato  acertaram igual pontuação a minha. 
Venho através desta requerer a recontagem de pontos e a correção do gabarito. 
Parecer da Banca:  Referente ao critério de desempate não Assiste razão, está correto conforme edital, pois o 
candidato acima se enquadra na condição de idoso:  
13.3 Ocorrendo empate na nota final aplicar-se-á para o desempate, os seguintes critérios: 
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13.4 Para todos as funções, em conformidade com artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se 
enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).  
Quanto a sua pontuação na prova objetiva, não assiste razão está correta conforme divulgada, no anexo I deste ato 
consta ser cartão resposta para conferência. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
 

 

 

 

 

 

Agrolândia, 08 de Fevereiro de 2021. 
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Anexo I  

Cartões para conferência 
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