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ATO 012 

JULGA RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
EDITAL Nº 03/2020 DE PROCESSO SELETIVO 

 
 

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

 
 
 

PARECER 001 

7652 - ARTENIO JUNIOR WOLF - Professor - Pedagogo 
Alegações: Candidato alega que a pontuou na etapa de títulos – Solicita pontuação da 
graduação.  
Parecer da Banca: Conforme Edital: 

12.9. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, 
aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-requisitos para assumir 
o cargo escolhido. 
 

Decisão: Recurso Indeferido. 

 
 
PARECER 002 
5924 - CLAUDIA DAUER - Professor – Pedagogo 
4202 - ELIANE BENTO - Professor - Pedagogo 
5230 - NOELI DE FÁTIMA GELINSKI - Professor – Pedagogo 
4594 - PATRICIA BAASCH - Professor – Pedagogo 
5701 - PRISCILA KRIECK - Professor – Pedagogo 
Alegações: Candidatos alegam pontuação indevida na avaliação de títulos, de candidatos que 
não atingiram a nota 5 conforme edital. Solicitam reclassificação. 
Parecer da Banca: Essa banca revendo seus atos, constatou de fato que assiste razão aos 
candidatos. 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 a classificação preliminar de acordo com edital. 
Decisão: DEFERIDO RETIFIQUE-SE A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR EM QUE HOUVERAM NOTA DE TÍTULOS 
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PARECER 003 
3677 - DAIANA FÁTIMA DA SILVA SCREPEC  - Professor – Pedagogo 
4092 - DARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Professor – Pedagogo 
6657 - EVANIDE DEMETRIO - Professor – Pedagogo 
7582 - NEUSA MOJE - Professor - Pedagogo 
 
Alegações: Candidatas comprovam envio de títulos pelo Correio, e alegam falta de pontuação 
na classificação preliminar. Solicitam reclassificação. 
Parecer da Banca: Essa banca revendo seus atos, constatou de fato que assiste razão aos 
candidatos. 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 a classificação preliminar de acordo com edital. 
Decisão: DEFERIDO RETIFIQUE-SE A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR EM QUE HOUVERAM NOTA DE TÍTULOS 

 
 
 
PARECER 004 
 
8461 - JESSICA SCHMIDT - Professor de Artes - Não Habilitado 
Alegações: Candidata alega que os títulos enviados na inscrição não constam. Solicita 
Repontuacão dos títulos. 
Parecer da Banca: A candidata encaminhou 360hs de curso em Capacitação em Música, 
Recreação e Arte na Educação, atingindo 1 ponto, conforme ato nº 09 sua pontuação foi 
lançada e contabilizada corretamente. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO 

 
 
 
PARECER 005 
8574 - KATIANA DOLZAN GIRARDI - Professor de Artes - Habilitado 
Alegações: Candidata alega que encaminhou título Pós Graduação e cursos. Solicita 
recontagem dos pontos do título. 
Parecer da Banca: Nesta inscrição o arquivo encaminhado foi o certificado de conclusão da 2ª 
licenciatura em Artes e 200h de curso Psicomotricidade e desenvolvimento infantil, 
contabilizando 1 ponto. 
Conforme Edital:  

12.9. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, 
aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-requisitos para assumir o 
cargo escolhido. 

De acordo com Ato nº 09 sua pontuação foi lançada corretamente. 
Decisão: Recurso Indeferido. 
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PARECER 006 
8243 - KATIANA DOLZAN GIRARDI - Professor - Pedagogo 
Alegações: Candidata alega que encaminhou título Pós Graduação e cursos. Solicita 
recontagem dos pontos do título. 
Parecer da Banca: Nesta inscrição candidata encaminhou Especialização Pós Graduação em 
Ludopedagogia 400h e 200h de curso Psicomotricidade e desenvolvimento infantil, 
contabilizando 3 pontos. 
De acordo com ato nº 09 sua pontuação foi lançada corretamente. 
Decisão: Recurso Indeferido 

 
 
PARECER 007 
 
8382 - MARLINDA SCHNAIDER - Professor - Pedagogo 
Alegações: Candidata alega que enviou Título da Pós graduação e solicita recontagem de 
pontos. “Solicito que considerem a pontuação do meu certificado de pós graduação já enviado 
através do e-mail no qual cadastrei minha inscrição.  
Parecer da Banca: Candidata não anexou título no sistema. Conforme Edital: 

13.7. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca 
Examinadora 

13.10. Caso o candidato não possua nenhum meio de enviar os títulos pelo meio eletrônico, 
poderá  entregar pessoalmente ou por procurador devidamente constituído na sede do IOBV , 
até às 17hs00min do último dia de inscrição, ou ainda enviar pelo correio para a sede do IOBV, 
observando o que dispõe o subitem 2.1 letra “a” do Edital, enviando cópia de boa qualidade, de 
todas as folhas do documento (frente e verso se for o caso), diploma ou certificado/declaração 
de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar, correlato e intrínseco à área de 
educação e/ou à disciplina específica objeto da inscrição, acompanhados do Anexo VI ou VII do 
presente edital devidamente preenchido e acompanhado uma cópia do comprovante de 
inscrição. 

13.11. Os documentos enviados pelo correio devem ser postados com a necessária 
antecedência, pois só serão processados se entregues ao IOBV rigorosamente no prazo previsto 
pelo Edital para a entrega presencial (até às 17hs00min do último dia de inscrições). 

Decisão: Recurso Indeferido 

 
 
 
PARECER 007 
5791 - FRANCIANE MICHELLE ARAGÃO - Professor - Pedagogo 
Alegações: Alega a candidata que na prova de área específica faltou a contabilização de 
algumas questões: 26-27-28-31-34-35-37-40-41-42-44-45. Solicita Recontagem de Pontos e 
disponibilização do cartão. 
Parecer da Banca:  Essa banca revendo seus atos, constatou de fato que assiste razão a 
candidata. 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 a classificação preliminar de acordo com edital. 
Decisão: DEFERIDO RETIFIQUE-SE A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR E PUBLIQUE-SE O 
CARTÃO RESPOSTA NO ANEXO DESTE RECURSO 
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PARECER 008 
 
8430 - JUAREZ MICHAEL SILVEIRA - Professor Educação Física - Não Habilitado 
Alegações: Candidato solicita alteração de cargo não habilitado para habilitado. 
Parecer da Banca: O candidata na hora de realizar a inscrição concorda com o edital. 
Sendo assim deverá se atentar  

4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar ciência do Edital e 

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, 

o candidato deverá optar pelo cargo a que deseja concorrer. Uma vez efetuada a 

inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 

Decisão: Recurso Indeferido 

 
 
PARECER 009 
4610 - STEPHANIE KLEHM KRIEGER - Professor - Pedagogo 
Alegações: Candidato alega que a conferencia do gabarito definitivo não esta de acordo com 
suas anotações. Solicita avaliação do gabarito novamente, e recontagem dos pontos. 
Parecer da Banca: Em conferencia do gabarito da candidata e o ato nº 009, contatou-se que a 
candidata teve os acertos divulgado corretamente conforme seu cartão resposta, que segue 
publicado na sua área de candidato. 
Decisão: Recurso Indeferido 

 
 
PARECER 010 
6477  - ROSA HASSE LOPES - Agente Serviços Gerais 
Alegações: Candidata alega que a conferencia de acertos do gabarito definitivo não estão de 
acordo com suas anotações. Solicita correção e recontagem de pontos. 
Parecer da Banca: Essa banca revendo seus atos, constatou de fato que assiste razão a 
candidata. 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 a classificação preliminar de acordo com edital. 
Decisão: DEFERIDO RETIFIQUE-SE A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR E PUBLIQUE-SE O 
CARTÃO RESPOSTA NO ANEXO DESTE RECURSO 

 
 
PARECER 011 
5113 - SUELY VERMOHLEN – Agente de Serviços Gerais 
Alegações: Candidata alega que na classificação preliminar sua inscrição consta como 
ausente, porém a mesma fez a prova. 
Parecer da Banca: Essa banca revendo seus atos, constatou de fato que assiste razão a 
candidata. 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 
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que não obtiver, feitas as correções exigidas, a nota mínima na prova escrita 
objetiva ou nas demais avaliações realizadas. 

Neste caso será retificado a classificação preliminar de acordo com edital. 
Decisão: DEFERIDO RETIFIQUE-SE A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR E PUBLIQUE-SE O 
CARTÃO RESPOSTA NO ANEXO DESTE RECURSO 

 
 
 

 

LONTRAS (SC), 04 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS 

EDITAL Nº 03/2020 DE PROCESSO SELETIVO 
 
 

 
ANEXO I 
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