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ATO nº 16 
DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE 

MERENDEIRA E ENTREGA DE ATESTADOS DE SAÚDE DO CARGO DE VIGIA 
DO EDITAL Nº 13/2020 DE PROCESSO SELETIVO 

 
 Senhor Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito de Camboriú, no 
uso de suas atribuições legais, juntamente com o Instituto o 
Barriga Verde, tornam público o que segue: 
 

1. Os pareceres e decisões dos recursos contra a pontuação da prova prática do cargo de merendeira e merendeira 
de escola de campo, contra a inaptidão do atestado de saúde do cargo de Vigia, e contra a classificação constam 
abaixo descritos: 

 

1.3.1. Os pareceres foram exarados aos recursos apresentados dentro das normas previstas no edital, sendo 
ignorados recursos enviados por outros meios como e-mail, telefone ou watzapp, os quais não tem previsão 
editalícia. 

 
2. DO JULGAMENTO 
2.3.1. O julgamento dos recursos acarretará em alterações na classificação final conforme pareceres exarados por 

esta banca referente a correção de erros materiais sanáveis de avaliação de títulos e recontagem de pontos 
na prova escrita. 

2.3.2. Atendendo ao que estabelece o item 16.14 do edital: 
16.14. 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. 

2.3.3. Quanto a reclassificação dos candidatos devido ao deferimento dos recursos conforme pareceres exarados, 
esclarece-se que a aplicação das normas do Direito, e ainda, dos princípios constitucionais ampara a 
modificação efetivada. Tratando-se do poder dos recursos, e da verificação de erro material sanável e sua 
posterior modificação, amparado no direito brasileiro, que conforme súmula 473 do STF, que se refere à 
anulação ou revogação pela administração dos seus próprios atos diz que: 

 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

3. A Classificação Final será divulgada com as devidas correções. 
 

PARECERES E DECISÕES 
 

1. CONTRA NOTA DA PROVA PRÁTICA 

MERENDEIRA 

Parecer 001 - 
6987 - ANDRÉ LUIS BICA - 02. Merendeira 
Alegações: Não coincide com o desempenho no ato da prova prática. No momento da prova prática, desconheço que 
obtive algum erro perante à avaliadora.  Desempenhei de forma adequada tudo que me foi solicitado com destreza.  
Assim não vejo motivos para ter um desempenho menor que o adequado.  Solicito que seja reavaliada minha 
pontuação, para recontagem de pontos.  
Parecer da Banca: Assiste razão ao candidato, em conferência ao seu formulário de avaliação da prova prática, verifica-
se claramente que o candidato não teve nenhum ponto descontado na avaliação prática, obtendo nota 10,00. 
Retifique-se sua pontuação na classificação final. 
Decisão:  DEFERIDO – ATERE-SE NOTA DO CANDIDATO E CLASSIFICAÇÃO. 
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Parecer 002 - 
6787 - ANTONIETA NASCIMENTO RAMPELOTI - 02. Merendeira 
Alegações: A nota da minha prova prática não foi pontuada corretamente, pois no dia da prova obtive apenas 3 erros 
onde perdi 0,5 ponto cada, sendo assim 1,5 de penalização, portanto na nota de 10,00 - 1,5 minha nota foi 8,5 e não 
7,75 como descrito na listagem.  Recontagem dos pontos da prova prática. 
Parecer da Banca: Não assiste razão à candidata, de fato ela teve 3 erros a serem descontados, porém o valor de cada 
erro é diferente do que ela informa. Seus erros foram: - Não lavar corretamente as mãos dentro do padrão exigido, 
desconto de 0,25 ponto; - Nas medidas Trocou a colher de café, desconto de 1,00 ponto; - Não colocou corretamente 
100 gramas de açúcar, desconto de 1,00 ponto, total de descontos 2, 25, portanto sua nota está correta: 7,75. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
2. CONTRA INAPTIDÃO REFERENTE ATESTADO MÉDICO 
 
3.1. VIGIA 
 
Parecer 005 - 
7876 - ADRIANO DUARTE DE MOURA - - APTO 
7241 – DILMARA JUSTINO MARQUES – - APTO 
Alegações:  Alegam que foram eliminados do processo seletivo, por ser considerado "ausente". Afirmo que estive no 
local, na data e horário, sala 1, assinei a lista de chamada, entreguei meu atestado médico de saúde, conforme edital, 
nome legível e número de inscrição no CRM do médico que o emitiu, atestando estar o candidato  em gozo de perfeita 
saúde física e mental e apto para exercer as funções do cargo de Vigia. Foi me entregue protocolo número 3. Peço que 
seja reavaliado o processo de entrega de atestados, que seja feita a alteração no edital e que conste como apto minha 
situação. 
Parecer da Banca:  Assiste razão aos candidatos constatou-se de fato que assinaram lista de presença e entregaram o 
atestado. Ocorreu que apresentaram um atestado de saúde ocupacional ASO e foram declarados inaptos/ com nota 
zerada e o sistema considerou ausentes. Como a questão dos Atestado de Saúde Ocupacional- ASO, constam julgadas 
no parecer abaixo, o candidato presente na prova será devidamente classificado. 
Decisão:  DEFERIDO – ATERE-SE A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS 

 
Parecer 006 - 
6664 - CLAYTON RUBENS GODOY - APTO 
5197 - DEYVID KEEN AMORIM DOS SANTOS - APTO 
4218 - EDENILSON DA SILVA DE ALMEIDA - APTO  
6662 - JORDAN GODOY ANTUNES STEFANES - APTO 
6046 - JUCI ALVES JUNIOR - APTO 
6035 – JULIO CESAR GODOY – APTO  
4052 - MATTEUS DA SILVA BONIFÁCIO - APTO 
6700 - WANDERLEI RIBEIRO DA SILVA – APTO 
Alegações: Em síntese candidatos solicitam que seja reavaliado o atestado de saúde apresentado, alegando que o 
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, é   um importante documento da Medicina do Trabalho. Como o nome sugere, 
tem o objetivo de atestar se o funcionário está apto ou não para exercer as suas funções profissionais para o cargo 
indicado, o edital não deixa claro que não aceita determinado atestado ou que seja específico apenas para admissão 
já que ele atesta sim capacidade física e mental para o cargo e está corretamente assinado e carimbado por profissional 
da saúde habilitado, e ainda fundamentando que  De acordo com a NR7 da MEDICINA DO TRABALHO, 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_normas_regulamentadoras/NR-07.pdf, que é o órgão que regulamenta a 
AVALIAÇÃO MÉDICA DE FUNÇÕES LABORAIS, os atestados por eles reconhecidos são: Seção 7.4.1 a) admissional; b) periódico; c) 
de retorno ao trabalho; d) de mudança de função; e) demissional -  sendo que TAMBÉM CONSTA na seção  7.4.2: os exames de que 

trata o item 7.4.1 compreendem avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental;   Logo, o ASO 
(ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL/ Admissional) é opção VÁLIDA para o que o edital exigia. 
Decisão da Banca: A pedido dos candidatos e pela força dos recursos, esta banca analisou novamente todos os 
Atestados de Saúde Ocupacional – ASO, e neles constavam nome do candidato, a função a ser exercida, o nome e 
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CRM do Médico a declaração de que o candidato está APTO para exercer a função. Não há como esta banca averiguar 
se todos os exames foram realizados e consequentemente subtende-se que se o médico declara que o candidato está 
apto, quer dizer que tem condições físicas e mentais para exercer a função. Como o edital não estabelece que este 
tipo de atestado não será aceito, a fim de manter a integridade da concorrência e a impessoalidade, esta banca decida 
deferir todos os recursos e CONSIDERAR VÁLIDOS os atestado do tipo ASO. Tal decisão será aplicada a todos os demais 
candidatos cujas atestados ASO não foram acolhidos, mantendo a igualdade de condições, sendo reclassificados todos 
os candidatos. Além dos recursantes acima descritos, incluem-se neste parecer os seguintes candidatos. 
7876 – ADRIANO DUARTE DE MOURA - APTO 
3992 - CARMINDO GONÇALVES MARTINS - APTO 
7241 – DILMARA JUSTINO MARQUES - APTO 
5366 - EVANDRO FIDELIS - APTO 
5690 - JASON VIEIRA DOS REIS - APTO 
4046 - JOSE HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA - APTO 
6680 - JOSE LUIZ DE SOUZA - APTO 
6382 - LEONARDO JUNGES BORGMANN SANTANA - APTO 
7970 - ROSIMARI DO PRADO DE MORAES - APTO 
4513 - SALOMÃO NUNES - APTO 
Essa regra não se aplica aos candidato 4478 - EDER ALVES PEREIRA FERREIRA, pois apresentou apenas um Atestado 
de Saúde Ocupacional direcionado para o Clube Candeias para cargo de Manobrista e para 7891- MARCELO DA 
ASSUNÇÃO RIBEIRO – INAPTO, apresentou apenas cópia do Atestado de Saúde Ocupacional, quando o edital exigia o 
original, mantendo-se a condição de INAPTO 
Decisão:  DEFERIDO – ATERE-SE A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS considerados APTOS 

 
Parecer 006 -  
Candidato: 6606 - GERSON WILLIAN DA SILVA SILVEIRA -- APTO 
Alegações: Em síntese solicita reavaliar o atestado apresentado, pois nele continha claramente que estava apto para 
atividades laborais e físicas, alega erro da clínica e apresenta novo atestado e declaração da clínica de que cometeu 
erro ao redigir o atestado. 
Parecer da Banca:  Esta banca ao reavaliar os atestados de todos os candidatos, já havia percebido que seu atestado 
além de declarar apto para atividade física, também declarava apto para atividades laborais, e já foi corrigido por 
decisão da banca. Ressaltamos que não foi pelo motivo de apresentar atestado novo e sim correção de avaliação 
anterior.  Não há como esta banca averiguar se todos os exames foram realizados e consequentemente subtende-se 
que se o médico declara que o candidato está apto, quer dizer que tem condições físicas e mentais para exercer a 
função. Como o edital não estabelece que este tipo de atestado não será aceito, a fim de manter a integridade da 
concorrência e a impessoalidade, esta banca decida deferir o recurso. O mesmo procedimento se aplica aos 
candidatos: 
5499 – HERBERT CRUZ DIOGENES.  APTO  
5269 ESTEL FELISBINA DO AMARAL APTO 
Decisão:  DEFERIDO – ATERE-SE A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS considerados APTOS 

 
Parecer 007 - 
5345 - LUCAS DOS SANTOS CORREA APTO 
Alegações:  Em síntese solicita revisão do seu atestado alegando que foi  indevidamente anulado e considerado um 
ASO - Atestado de Saúde Física e Mental. Em nenhum momento, ou local do documento, este afirma ser um ASO e 
portanto não pode e nem deve, ser considerado como tal.  
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, seu atestado atende a todos os requisitos do edital e de fato não é 
um Atestado de Saúde Ocupacional. 
Decisão:  DEFERIDO – ATERE-SE A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CANDIDATO considerado APTO 
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3. CONTRA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 
 
2.1. VIGIA 
 

Parecer 003 - 
5004 - LILIAN DOS SANTOS ROSA ROCHA - 05. Vigia 
Alegações: Classificação preliminar devido a idade. Tenho direito a uma colocação acima porque a candidata Denise 
é mas nova que eu e pelo regulamento eu tenho direito de ficar uma colocação a cima pela idade. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, sua classificação está correta pois o desempate foi por maior 
número de acertos em conhecimentos específicos.. Conforme edital, caso o candidato não se enquadre como idoso 
(60 anos +), os critérios de desempate são (item 15.5.): 

a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;  

b) Maior nota nas questões de Conhecimentos Básicos; 

c) Maior idade, contada com base na idade em dia, meses e anos no dia da realização da prova escrita.  

d) Sorteio público. 

Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 004 - 
4422 - MAURICIO JONHATAN SIRONI - 05. Vigia 
Alegações: Correção da posição após a divulgação dos resultados da entrega de atestados (vigia).Correção da 
posição de 10* para 8*, visto que minha nota e superior a dos candidatos 6 e 7. 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, conforme classificação final será corrigida, já com a reclassificação 
dos candidatos declarados aptos conforme os pareceres deste ato. 
Decisão:  DEFERIDO RECLASSIFICAR A POSIÇÃO DO CANDIDATO E DEMAIS CANDIDATOS conforme regras do 
edital. 

 
Parecer 005 - 
A pedido da banca de avaliação de títulos, esclarece-se que os candidatos abaixo foram mantidos INAPTOS e 
eliminados do certame, pelos seguintes motivos: 

5495 CARLOS ALBERTO DIOGENES BATISTA Inapto Não atestou aptidão física para a função 

4478 EDER ALVES PEREIRA FERREIRA Inapto Atestado ASO para manobrista do Candeias 

4737 JACKSON LUIZ SEVERIANO DOS SANTOS Inapto Não atestou aptidão mental para a função 

7891 MARCELO DA ASSUNÇÃO RIBEIRO Inapto Não apresentou original do atestado ASO 

5313 MARCIO JORGE CERDEIRA DA COSTA Inapto 
Atestado com data de junho, fora da data válida para 
atividade física 

3982 
MARCOS AURELIO ANDIRETI  
 

Inapto Só atesta que está apto para realizar atividades físicas. 

6283 SIDINEI WILSON ALMEIDA OLIVEIRA Inapto 
Atestado não mencionou ter aptidão física e mental é 
está num formulário de receituário 

 
4. OUTROS RECURSOS INTEMPESTIVOS 
 
6829 KEILA LETICIA DA SILVA ALCANTARA 
09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Perdi a data de entrega dos títulos e experiência, eu tenho título e infelizmente não coloquei na prova de 
títulos por falta d conhecimento sobre processo seletivo, quero poder enviar os títulos pois vai me ajudar a me 
classificar. 
Decisão: Recurso NÃO RECONHECIDO 

 
 

Camboriú (SC), 04 de Fevereiro de 2021 


