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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: 
 

 

1. Os pareceres e decisões dos recursos Classificação Final, e em conformidade com os 
pareceres da banca do Instituto O Barriga Verde, seguem descritos abaixo; 

 

 
 

PARECER 001 

3677 - DAIANA FÁTIMA DA SILVA SCREPEC - Professor - Pedagogo 
Alegações: Critério de desempate na classificação final, alega que  no critério de desempate a candidata de 
inscrição 7272 que está na colocação 23, deveria estar na colocação 24. Pois segundo o critério de desempate 
que consta no edital do processo seletivo: a)Maior nota nas questões de conhecimentos específicos, no caso 
eu e ela empatamos nessa parte. b) Maior nota nas questões de língua portuguesa, já nesse caso eu passo 
na frente dela pois acertei 6 questões e ela somente 2. Por esse motivo peço que seja revisto a minha 
colocação na classificação final. Segue em anexo a parte no edital que consta essa informação sobre o critério 
de desempate. 
Parecer da Banca:  Assiste razão à candidata, sua colocação deve ser corrigida no ato de homologação do 
resultado final, pois as candidatas desempataram na nota de Língua Portuguesa, sendo que a candidata 
reclamante obteve maior pontuação. 

Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A POSIÇÃO DE CLASSFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA 23ª POSIÇÃO 

 
PARECER 002 

8353 - DENISE APARECIDA MIRANDA - Professor - Pedagogo 
Alegações: Prova de títulos não foi somado minha pós.  Encaminhei minha pós graduação pela plataforma 
da área do candidato. E a mesma não foi somada.  Recontagem dos pontos 
Parecer da Banca:  Conforme consta na área restrita da candidata nenhum título foi encontrado, pois não 
anexou o arquivo. Conferindo nosso sistema interno de recebimento e avalição de títulos, também consta 
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não foi anexado nenhum arquivo.  

 
Decisão: INDEFERIDO CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO MANTIDAS 

 
PARECER 003 

6657 - EVANIDE DEMETRIO - Professor - Pedagogo 
Alegações: Tirei a mesma nota que a candidata que ficou em 26 eu fiquei em 29 e acertei uma questão a 
mais que ela em conhecimentos especifico.   Desempate da nota não está correto a candidata 26 tirou a 
mesma nota que a minha mais eu acertei mais conhecimento especifico no edital no índice 14.4.3 fala que o 
desempate em primeiro lugar é as questões conhecimentos especificas.      
Classificação final empate da nota e acertei mais especifica que a candidata que ficou em 26 eu fiquei em 
29 não está correto. 
Parecer da Banca:  Assiste razão à candidata, sua colocação deve ser corrigida no ato de homologação do 
resultado final, pois as candidatas desempataram na nota de Conhecimentos Específicos, sendo que a 
candidata reclamante obteve maior pontuação. 

Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A POSIÇÃO DE CLASSFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA 26ª POSIÇÃO 

 
PARECER 004 

8461 - JESSICA SCHMIDT - Professor de Artes - Não Habilitado 
Meu Recurso diz que meus títulos foram pontuados, mas mesmo assim recurso deu indeferido e no Ato 13 
da lista de pontuação não mostra 0,00 pontuado na prova de títulos, e no Ato 09, pontuei 5,85 e no Ato 13 
diminuiu para 4,85 porquê? Ainda não vejo minha pontuação de títulos. Recontagem de ponto. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, no parecer  002  do ato 13, esta banca já se manifestou a 
respeito deste assunto, e fez as devidas correções na classificação preliminar. Ressaltamos que não são 
pontuados os títulos de candidatos que não foram aprovados na prova escrita. Em pelo menos três vezes 
esta regra aparece claramente no edital: 
No item 9.1.1. alínea b) Avaliação 2: prova de títulos de caráter classificatório, para os candidatos aprovados 
na prova escrita objetiva. No item 12.1.  Os candidatos aos cargos de professor, aprovados na prova objetiva, 

poderão participar da Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório, os quais deverão enviar os títulos nas 

MODALIDADES ELETRÔNICA OU POSTAL. E finalmente no item 12.3. Somente serão pontuados os títulos dos 
candidatos aprovados na Prova Escrita, ou seja, aquele que obtiver nota igual ou superior a 5,00 (cinco 
pontos). 
Decisão: INDEFERIDO CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO MANTIDAS 
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PARECER 005 

8574 - KATIANA DOLZAN GIRARDI - Professor de Artes - Habilitado 
Alegações:  ESTOU ME REFERINDO A INSCRIÇÃO 8574 QUE NÃO FOI CONTABILIZADO OS PONTOS 
CORRETAMENTE, POIS NO ARQUIVO ENVIADO ENVIEI GRADUAÇÃO JUNTAMENTE COM PÓS GRADUAÇÃO E 
200 HRS DE CURSO E DESDE O INÍCIO FORAM CONTADOS SOMENTE 1 PONTO, ONDE O CORRETO É 3. 
RECONTAGEM DE PONTOS DE TÍTULOS INSCRIÇÃO 8574. HABILITADA EM ARTE. 
Parecer da Banca: Assiste razão à candidata, em conferência ao nosso sistema de recebimento e avaliação 
dos títulos on line, o certificado de pós em ludopedagogia, foi anexado, após o de graduação, certidão de 
nascimento e outros arquivos enviados, no local em que era necessário anexar apenas um certificado,  o 
que confundiu o avaliador e dificultou sua localização, porém consta anexado. 
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A POSIÇÃO DE CLASSFICAÇÃO DA CANDIDATA  
 
 
PARECER 006 

7103 - LIDIANE MULLER BASILIO - Professor - Pedagogo 
Alegações: Não consta a nota de prova de títulos. Solicito a minha pontuação de 2,00 pontos referente a 
prova de títulos, junto a prova objetiva pois a mesma não consta na classificação . Sendo que realizei a prova 
como habilitada, e cadastrei aqui no site meu diploma. Solicito a recontagem de pontos da prova de títulos 
junto a prova objetiva. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, seu certificado não foi anexado à plataforma de envio. 

 
Conforme consta nos nossos registros no sistema de recebimento e avaliação dos título. 
Decisão: INDEFERIDO CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO MANTIDAS 

 
 
PARECER 007 

8556 - VIVIANE WOLF - Professor - Pedagogo 
Alegações:  Não foi contado a pontuação da pós-graduação.  Não foi contado a pontuação da pós-
graduação. Recontagem de pontos. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, seu certificado não foi anexado à plataforma de envio. 
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o 
Conforme consta nos nossos registros no sistema de recebimento e avaliação dos título. 
Decisão: INDEFERIDO CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO MANTIDAS 

 
 

 
 
 

 

LONTRAS (SC), 08 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


