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ATO nº 11 
DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO DA PROVA ESCRITA, PONTUAÇÃO 

DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇAO PRELIMINAR 
 DO EDITAL Nº 13/2020 DE PROCESSO SELETIVO 

 
 

O 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 escrita objetiva, contra a pontuação da prova 
de títulos e contra a classificação preliminar consta 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 de alguns 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 PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 
Parecer 001 
Candidato: 6987 -ANDRÉ LUIS BICA - 02. Merendeira 
Alegações: Não houve inclusão de pontos das duas questões (10 e 24) que foram anuladas, conforme resta 
demonstrado na pontuação obtida no Boletim de Desempenho. Recontagem de pontos, para inclusão dos pontos 
correspondentes às questões anuladas. 
Parecer da Banca: Assiste razão ao candidato, não foram computadas duas questões ao candidato, cuja pontuação 
será corrigida para: 

6987 21/10/1983 ANDRÉ LUIS BICA 19 3,80 17 5,10 36 8,90 Aprovado 

O espelho do seu cartão-resposta digitalizado, consta divulgado na área do candidato, em “minhas inscrições” – 
“arquivos do edital”, para sua conferência. 
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DO CANTIDADO e consequentemente sua posição na 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
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Parecer 002 
6035 - JULIO CESAR GODOY - 05. Vigia 
Alegações:  Em síntese, não concorda com o número de acertos divulgado, alegando que teria acertado 18 questões 
da 1 a 20 e 17 questões da 21 a 40, já considerando as anuladas. Neste sentido solicita, caso seja possível a verificação 
e revisão da nota e classificação.  
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar. O espelho do seu cartão-resposta digitalizado, consta divulgado na área do 
candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do edital”, para sua conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 
Parecer 003 
4943 - MARCELO HENRIQUE MARTINS - 05. Vigia 
Alegações:  O candidato não concorda com o total de acertos e nota atribuída, alegado maior número de acertos, 
solicitando correção da nota e da classificação. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar. O candidato errou as questões 01, 04, 21, 26 e 36.  O espelho do seu cartão-
resposta digitalizado, consta divulgado na área do candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do edital”, para sua 
conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 
Parecer 004 
6187 - ROGER ALVES DE OLIVEIRA - 05. Vigia 
Alegações:  Pelo fato a correção não ser compatível com o número de acertos que obtive na minha correção, solicito 
Recontagem de pontos, correção gabarito. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua  pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar. O espelho do seu cartão-resposta digitalizado, consta divulgado na área do 
candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do edital”, para sua conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 
Parecer 005 
7624 - SAMARA NASCIMENTO DE RAMOS - 06. Monitor de Educação Inclusiva 
Alegações: Erro na contagem de pontos. Acertei 28 questões, de acordo com o gabarito oficial, mas na classificação 
preliminar está como acertei 26 questões.  Peço a recontagem dos pontos. 
Nenhum anexo 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua  pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar. O espelho do seu cartão-resposta digitalizado, consta divulgado na área do 
candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do edital”, para sua conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 
Parecer 006 
6118 - MARILU DA SILVA BATISTA - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: PONTUAÇÃO DA PROVA ESCRITA ESTÁ INCORRETO.GOSTARIA QUE VOCÊS REVESSE A PONTUAÇÃO DA 
PROVA ESCRITA PARA RECONTAGEM DE PONTOS.NA PROVA OS CONHECIMENTOS BÁSICOS - ACERTEI 6 QUESTÕES -
1.20 PONTUAÇÃO (QUESTÕES: 08,09,10,13,17,19)  E OS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ACERTEI 15 QUESTÕES - 4.50 
PONTUAÇÃO (QUESTÕES: 21,23,24,26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40). FALTA A PONTUAÇÃO DE UMA QUESTÃO 
QUE FOI ANULADA A 21 DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO QUE FOI ANULADA E NÃO CONTA A PONTUAÇÃO. ESTÁ  
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua  pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar. A candidata rasurou a questão 37, invalidando a mesma. O espelho do seu 
cartão-resposta digitalizado, consta divulgado na área do candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do edital”, 
para sua conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 
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Parecer 007 
4185 - NACIELA APARECIDA CANELLO - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Conforme as questões anuladas, 17 e 21 , minha dúvida é porque não pontuei as questões. Já que acertei  
24 questões e minha nova nota seria 26.Venho pedir a banca avaliadora que verifique minha nota , pois com as 
questões anuladas eu pontuaria 26.  
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar, a candidata obteve 24 acertos já consideradas as questões anuladas. O espelho 
do seu cartão-resposta digitalizado, consta divulgado na área do candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do 
edital”, para sua conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 
 

Parecer 008 
5915 - TAINARA MOREIRA BARCELOS - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Minha prova foi corrigida errada! Eu tenho meu gabarito com 27 acertos e no site aparece apenas 19. 
Gostaria de revisão do meu gabarito.  
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar, a candidata não preencheu no cartão-respostas as questões de 31 a 40. O 
espelho do seu cartão-resposta digitalizado, consta divulgado na área do candidato, em “minhas inscrições” – 
“arquivos do edital”, para sua conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 
 

Parecer 009 

6880 - VILMA MARIA DA SILVA PAIVA - 09. Professor de Educação Infantil 

Alegações: Após a revisão do gabarito, a questão 21 foi anulada, porém a pontuação da mesma não constou em 
minha nota. Recontagem de pontos. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar, já computadas as questões anuladas. O espelho do seu cartão-resposta 
digitalizado, consta divulgado na área do candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do edital”, para sua 
conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 
 

Parecer 10 
3722 - BARBARA LORENZ ANTUNES - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: VERIFICAR O CARTAO RESPOSTA POIS MARQUEI NO GABARITO RASCUNHO A QUESTAO 6 A LETRA C E NA 
PROVA A D. E NO RESULTADO MARCA 29 QUESTÃO DE ACERTOS, PORÉM SÃO 30 ACERTOS. 
CORREÇÃO DO GABARITO CONFERENCIA DO CARTÃO DE RESPOSTA. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar, já computadas as questões anuladas. O espelho do seu cartão-resposta 
digitalizado, consta divulgado na área do candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do edital”, para sua 
conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 
 

Parecer 11 
5771 - ELIANE APARECIDA TEIXEIRA MEDEIROS KUHN - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: Conferindo a classificação provisória e pontuações, percebi que na nota da prova objetiva nas questões 
de conhecimentos gerais somei 12 respostas acertadas ( ja que o gabarito foi conferido e feito as correções das 
questões 1 , 5 e 13 onde certamente com estas fiz 12 pontos somados) isso da em soma 2,4 !...E  na classificação 
provisória apareceu 11 acertos nos conhecimentos gerais que somam apenas 2,2 . 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar, já computadas as questões anuladas. O espelho do seu cartão-resposta 
digitalizado, consta divulgado na área do candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do edital”, para sua 
conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 
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Parecer 12 
7636 - MARGARETE BRANCHER GUIMARAES - 21. Professor de Matemática 
Alegações: as questões de 1 até 20 são de conhecimentos básicos, onde tive 7 acertos. (CONHECIMENTOS BÁSICOS 
questões de 01 a 20) a questão 21 que foi anulada, faz parte das específicas tendo peso maior. 
tive 14 acertos nas específicas, somando com a questão 21 que foi anulada, soma 15 acertos específicos. 
(CONHECIMENTO ESPECÍFICO (questões de 21 a 40)) 
7 acertos conhecimentos gerais = 7 x 0,20 = 1,40 
15 acertos específicos = 15 x 0,30 = 4,50 
total de 5,90 + notas de títulos 4,12 
nota final de 10,02. revisão das respostas do meu gabarito e recontagem de notas. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar, já computadas as questões anuladas. O espelho do seu cartão-resposta 
digitalizado, consta divulgado na área do candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do edital”, para sua 
conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 
Parecer 13 
3822 - BRUNA GALDINE - 22. Professor de Escolas de Campo 
Alegações: Há não concordância da nota e quantidade de acertos em conhecimentos básicos. No edital de 
classificação preliminar apresenta que acertei 8 questões, sendo que houve o acerto de 9 questões segundo minhas 
marcações, questões referentes aos conhecimentos básicos. Recontagem de pontos referentes aos conhecimentos 
básicos. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, sua pontuação e número de acertos estão corretas conforme 
divulgada na classificação preliminar, já computadas as questões anuladas. O espelho do seu cartão-resposta 
digitalizado, consta divulgado na área do candidato, em “minhas inscrições” – “arquivos do edital”, para sua 
conferência. 
Decisão: INDEFERIDO NOTA E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 
2. CONTRA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 
 
Parecer 14 
7456 - CAROLINE MARINISE CALDEIRA MARCONDES - 04. Servente 
Alegações: Quando ocorre empate de pontos, a ondem não fica do mais velho ao mais novo? Pessoas mais novas do 
que eu com a mesma pontuação estou a minha frente. Minha classificação acima dos mais novos do que eu. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, o critério de desempate pelo mais idoso, somente conforme o 
Estatuto do Idoso, ou seja, àquele que já tiver 60 anos ou mais, os demais candidatos que não são idosos seguem os 
critérios de desempate conforme o item 15 do edital, maior nota em conhecimentos específicos e depois maior nota 
em conhecimentos básicos e por fim maior idade. 
Decisão: INDEFERIDO CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 15 
6341 - TATIANA APARECIDA PRULIKE CORNELSEN FRANCO - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DIVULGADA NO DIA 20/01/2021. OBSERVEI QUE FIQUEI NA POSIÇÃO 41, 
houve empate e tem duas candidatas acima de mim que são mais novas que eu em idade. Sendo que com a nota 
final igual a minha, duas candidatas estão acima de mim na classificação sendo que são mais novas do que eu pela 
data de nascimento, e pelo que sei a idade desempata a posição e assim terei que subir duas posições do 41 para 39.  
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, o critério de desempate pelo mais idoso, somente conforme o 
Estatuto do Idoso, ou seja, àquele que já tiver 60 anos ou mais, os demais candidatos que não são idosos seguem os 
critérios de desempate conforme o item 15 do edital, maior nota em conhecimentos específicos e depois maior nota 
em conhecimentos básicos e por fim maior idade. 
Decisão: INDEFERIDO CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
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3. CONTRA A PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

3.1. Cargo 08. Professor de Atendimento Educacional Especializado AEE 

Parecer 16 
6506- NAHIARA ELAINE ANTUNES RAMOS. - 08. Professor de Atendimento Educacional Especializado AEE 
Alegações: Solicita revisão da pontuação dos títulos alegando que enviou todos os comprovantes. 
Parecer da Banca:  Assiste razão à candidata, esta banca constatou o recebimento dos certificados via correio e 
dentro do prazo estabelecido, havendo omissão na hora da digitação dos certificados recebidos via correios. 
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS DA CANDIDATA 6506  PARA: PT 1,00/ HC 
2,00 e TS 2,00 total 5,00, e consequentemente altere-se a posição de classificação da candidata, bem como 
publique-se na classificação final a correção da classificação do cargo 08. Professor de Atendimento Educacional 
Especializado AEE. 

 
3.2. Cargo 09. Professor de Educação Infantil 
 
Parecer 17 
8019 - CAMILA ALETHEA VENANCIO PEREZ - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Em síntese solicita revisão da pontuação de títulos alegando que o título de especialização não foi 
contabilizado. 
Parecer da Banca: Não assiste razão à candidata, em conferência na área restrita do candidato, pudemos constatar 
que não houve envio/postagem/uploud de nenhum certificado. A candidata pode constatar isso acessando sua área 
restrita, em minhas inscrições, gerenciar, prova de títulos e verá que nenhum arquivo foi anexado para a inscrição 
8019. Conforme Edital: 12.22. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para consulta da 
Banca Examinadora. 12.30. Não serão pontuados: d) Os que não atenderem, na íntegra, as condições impostas pelo 
Edital. Candidata não anexou ou enviou os títulos impressos conforme solicitado no edital para pontuação. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA PARA A INSCRIÇÃO 8019 

 
Parecer 18 
5725 - DANIELA DA SILVA BRUM - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Em síntese solicita revisão da pontuação de tempo de serviço a fim de confirmar a quantidade de pontos. 
Parecer da Banca:  A pontuação da candidata está correta, de acordo com o item “C” (0,12 a cada mês trabalhado) da 
prova de título no edital  17 meses (1 ano e 5 meses) de comprovação, já atingia a nota máxima que era 2,00 pontos. 
Decisão: PONTUAÇÃO MANTIDA  

 
Parecer 19 
6801 - DEBORA URANNE DE SOUZA - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações:  Em síntese solicita revisão da pontuação de títulos alegando que os documentos foram enviados para duas 
inscrições 6801 e 6802, e que no cargo 09 não concorda com a pontuação divulgada. 
Parecer da Banca: Conforme pode ser verificado na sua área restrita em prova de títulos, contata-se que na inscrição 
6801 a candidata anexou apenas horas de curso, não anexando nenhum certificado de pós graduação. Já na inscrição 
6802 a candidata anexou corretamente o título de pós graduação e também os horas de curso. Conforme Edital: 12.22. 
É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para consulta da Banca Examinadora. 12.30. Não 
serão pontuados: d) Os que não atenderem, na íntegra, as condições impostas pelo Edital. A candidata pode verificar 
na sua área do candidato os documentos anexados e os campos em branco. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA, Na inscrição 6801 candidata anexou apenas horas de curso, total 2,00 
e Na inscrição 6802 candidata anexou título e horas de curso, 1,00 + 2,00, totalizando 3,00 pontos. 
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Parecer 20 
5651 -DEISE PEREIRA COSTA - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Em síntese solicita revisão da pontuação de títulos, alegando pontuação a maior pois não possui mestrado. 
Parecer da Banca: Assiste a razão à candidata, foi pontuada equivocadamente uma pós graduação em nível de  
mestrado, devendo a candidata pontuar apenas um título de especialização conforme edital, no item 12.2 quadro b, 
onde consta pontuação máxima da prova de títulos. Neste caso também foi conferida a pontuação da segunda 
colocada 8073 que possui mestrado e especialização. Havendo divergência apenas na primeira colocada 5651. 
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE a Pontuação de títulos de 3,00 para 1,00 e RECLASSIFIQUE a candidata de posição. 
 

Parecer 21 
5852 - ILCA SIBILA DA SILVA - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações:  Em síntese solicita que os certificados apresentados em uma inscrição, sejam validados para as duas 
inscrições, alegando que entendeu que que a prova de títulos seria aproveitada para os dois cargos.  
Decisão da Banca:  Não assiste razão à candidata, o edital é bem claro quando estabelece em seu item 12.13. que 
inclusive consta negrito e grifado no edital: 12.13. Caso o candidato concorra a dois cargos deverá enviar a 
documentação exigida para cada um dos cargos, separadamente. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 22 
6900 -JÉSSICA SOARES DIAS - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Em síntese solicita alteração de sua pontuação alegando que tendo em vista que os documentos enviados 
não foram considerados para fins de pontuação de títulos (tempo de serviço), por não haver informações sobre a 
função exercida, segue em anexo documentos complementares para fins de comprovar a função exercida nas 
prefeituras dos municípios de Santo Ângelo/RS, Coronel Barros/RS e Camboriú/SC.  

Decisão da Banca:  Os documentos recebidos tempestivamente não atendiam aos requisitos do edital para 
comprovação do tempo de serviço, a candidata envia recurso e novos comprovantes intempestivamente solicitando 
alteração da pontuação.  Conforme item 12.31.1 do edital: 12.31.1.Passado o prazo para o envio e entrega dos títulos 
não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.  
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 23 
4528 - LETICIA MARTINS - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Em síntese solicita recontagem do tempo de serviço alegando ter comprovado com a carteira de trabalho 
e envia intempestivamente comprovantes. 
Ilustríssimos Senhores Membros da Comissão Responsável pelo julgamento do Processo Seletivo do Município de  

Decisão da Banca:  Os documentos recebidos tempestivamente não atendiam aos requisitos do edital para 
comprovação do tempo de serviço a candidata pode verificar na área do candidato as inconsistências apontadas. A 
candidata envia recurso e novos comprovantes intempestivamente solicitando alteração da pontuação.  Conforme 
item 12.31.1 do edital: 12.31.1. Passado o prazo para o envio e entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.  
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 24 
7335 - LILIANE MATEUS DA SILVA - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações:  Solicita revisão de pontuação das duas primeiras colocadas. 
Parecer da Banca: Em síntese candidata não apresenta recurso contra sua pontuação e sim insurge com alegações 
contra pontuação de terceiros, o que de ofício já indefere seu recurso. Esta banca avalia todos os certificados com os 
mesmos critérios e caso houvesse erro na pontuação das primeiras colocadas, a estas cabem recurso de revisão como 
ocorreu conforme parecer 20 deste ato e que já será corrigido e em razão deste parecer foi conferida a pontuação da 
segunda candidata que possui mestrado e especialização estando correta sua pontuação. 
Decisão INDEFERIDO RECURSO NÃO RECONHECIDO – SITUAÇÃO JÁ JULGADA NO PARECER 20 
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Parecer 25 
5056 - LUZIA LUCIANA BUFFON CAVALHEIRO - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Solicita revisão do tempo de serviço, alegando que não foi aceito o tempo de serviço no Liceu 
Catarinense. 
Parecer da Banca: Os comprovantes apresentados do tempo de serviço no Liceu Catarinense, não são uma declaração 
de tempo de serviço daquele educandário e sim um extrato previdenciário, documento não previsto no edital. Além 
de que tal extrato não consta a função exercida, pois conforme edital são pontuados somente a função Decisão: 
INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 26 
7110 - MARLIZE SCHOKAL - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações:  Solicita revisão de pontuação das duas primeiras colocadas. 
Parecer da Banca: Em síntese candidata não apresenta recurso contra sua pontuação e sim insurge com alegações 
contra pontuação de terceiros, o que de ofício já indefere seu recurso. Esta banca avalia todos os certificados com os 
mesmos critérios e caso houvesse erro na pontuação das primeiras colocadas, a estas cabem recurso de revisão como 
ocorreu conforme parecer 20 deste ato e que já será corrigido e em razão deste parecer foi conferida a pontuação da 
segunda candidata que possui mestrado(2) e especialização(1) estando correta sua pontuação(3). 
Decisão INDEFERIDO RECURSO NÃO RECONHECIDO – SITUAÇÃO JÁ JULGADA NO PARECER 20 

 
Parecer 27 
6296 - PATRÍCIA ZANCHETA PERNAMBUCO - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Levando em consideração que não foi pontuado os meus títulos neste cargo, solicito a verificação dos 
mesmos que foram enviados, no cargo de artes os mesmos aparecem, porém, neste não foram computados, de 
forma que fui prejudicada na classificação. 
Parecer da Banca:  Em verificação à área restrita da candidata, constata-se que ela não enviou nenhum comprovante 
não obtendo nenhuma pontuação. Neste recurso envia intempestivamente os comprovantes e solicita pontuação. 
Conforme item 12.31.1 do edital: 12.31.1. Passado o prazo para o envio e entrega dos títulos não serão aceitos 
pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.  
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 28 
3742 - SHEILA CRISTINE SCHULER - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações: Meu título de formação de graduação  não está contando pontuação.  Eu tenho graduação em pedagogia 
pela UNIAVAN. Como anexado no cadastro inicial. Peço por gentileza que verifiquem minha pontuação novamente 
pois conta como zerada. 
Parecer da Banca:  Conforme edital cursos de graduação não são pontuados, basta verificar a tabela de títulos válidos 
no item 12.2. “B” do edital e também o que diz item 12.6 do edital: 12.6. Não serão pontuados certificados de cursos 
de graduação, aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-requisitos para assumir o cargo escolhido. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 28 
4391- VANESSA RIBEIRO DE SOUZA - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações:  Solicita revisão de pontuação das duas primeiras colocadas. 
Parecer da Banca: Em síntese candidata não apresenta recurso contra sua pontuação e sim insurge com alegações 
contra pontuação de terceiros, o que de ofício já indefere seu recurso. Esta banca avalia todos os certificados com os 
mesmos critérios e caso houvesse erro na pontuação das primeiras colocadas, a estas cabem recurso de revisão como 
ocorreu conforme parecer 20 deste ato e que já será corrigido e em razão deste parecer foi conferida a pontuação da 
segunda candidata que possui mestrado e especialização estando correta sua pontuação. 
Decisão INDEFERIDO RECURSO NÃO RECONHECIDO – SITUAÇÃO JÁ JULGADA NO PARECER 20 
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3.1. Cargo 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
 
Parecer 29 
7419 - ÁQUILA ARCARO - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: Venho através deste pedir a recontagem de pontos no item NTS (tempo de serviço) pois, na inscrição feita 
coloquei o tempo de serviço correto, mas ao mandar o comprovante ouve um engano por minha parte e anexei 
comprovante errado. Peço encarecidamente pela recontagem do tempo de serviço. Para fundamentar essa 
contestação, encaminho anexo o seguinte documento correto.   
Parecer da Banca:  Conforme o próprio recurso da candidata afirma, os documentos recebidos tempestivamente não 
atendiam aos requisitos do edital para comprovação do tempo de serviço a candidata pode verificar na área do 
candidato as inconsistências apontadas. A candidata envia recurso e novos comprovantes intempestivamente 
solicitando alteração da pontuação.  Conforme item 12.31.1 do edital: 12.31.1. Passado o prazo para o envio e entrega 
dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.  
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 30 
3873 - FERNANDA DOS ANJOS SILVA - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações:  não pontuaram a minha pós graduação. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO lato sensu, Especialização em 
Práticas Pedagógicas Interdisciplinares em Alfabetização e Letramento. RECONTAGEM DE PONTOS DA PÓS 
GRADUAÇÃO 
Parecer da Banca:  Sua pós graduação não foi pontuada, pois anexou apenas o verso do certificado. A candidata 
pode verificar essa inconsistência na sua área do candidato. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 31 
5936 - INES DE MOURA SILVA - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: O tempo de serviço contado difere do meu documento enviado. No documento que enviei para 
comprovar o tempo de serviço,  constam ao total 28 meses trabalhados como professora, ou seja ele ultrapassa o 
máximo da pontuação que seria de 2,00. Peço que avaliem novamente, pois minha pontuação está como 1,09 é 
deveria ser 2,00. Recontagem de pontos,  referente ao tempo de serviço . 
Parecer da Banca:  No período 1 informado de 22/02/18 a 11/12/20 a candidata não anexou nenhum comprovante. 
No período 2 informou as datas de 04/03/20 a 11/12/20 e anexou o comprovante que validou tempo das datas 
informadas pela candidata. Neste caso a pontuação confere com as informações inseridas pela própria candidata. 
Conforme item 12.20 do edital 12.20. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para 
consulta da Banca Examinadora e sua inserção no campo adequado indicado no site de inscrição. A candidata pode 
verificas na sua área do candidato os dados informados bem como os documentos anexados. 
 Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 32 
4997 - IRONITA MOSER SILVA - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: SEM NOTA NA PROVA DE TÍTULOS. REVISAR DOCUMENTAÇÂO REFERENTE  A CERTIFICADO DE  TÍTULO, 
POIS FOI ENVIADA VIA CORREIO. 
Parecer da Banca: Não Assiste razão à candidata, recebemos sua documentação via correio, sendo devidamente 
avaliada, A candidata enviou certificados de 220 horas de curso de aperfeiçoamento e tempo de serviço acima de 20 
anos, informou certificado de Pedagogia o qual não pontua pois é requisito para o cargo. A pontuação divulgada está 
correta. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 
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Parecer 33 
4745 - JULIANE DA SILVA RIBEIRO - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: Não contabilizou como título o certificado de graduação na área da educação “letras.”  
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, que deve ater-se ao  12, subitem 12.2, especialmente o quadro 
“B”, o qual não estabelece em nenhuma alínea pontuação para graduação.  
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 34 
7982 - KAREN CRISTINA JENSEN RUPPEL DA SILVA - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações:  Em síntese alega que Por uma falha técnica o documento constando a página de identificação de minha 
carteira de trabalho não foi carregando corretamente durante o processo de indexação, tendo carregado por completo 
como anexo apenas a página com o contrato de trabalho. venho solicitar a recontagem dos pontos da Prova de Títulos 
na categoria Tempo de Serviço. Peço, modestamente, que considerem minha experiência por tempo de serviço, não 
permitindo que uma falha técnica comprometa minha classificação nesse teste seletivo. Segue em anexo o arquivo 
com a página de identificação. 
 Parecer da Banca:  Conforme o próprio recurso da candidata afirma, os documentos recebidos tempestivamente não 
atendiam aos requisitos do edital para comprovação do tempo de serviço a candidata pode verificar na área do 
candidato as inconsistências apontadas. A candidata envia recurso e novos comprovantes intempestivamente 
solicitando alteração da pontuação.  Conforme item 12.31.1 do edital: 12.31.1. Passado o prazo para o envio e entrega 
dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.  
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 35 
4529 - LETICIA MARTINS - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: venho através deste, pedir a revisão e análise do meu tempo de serviço o qual não foi pontuado o total 
que tenho comprovado em carteira de trabalho. Foram pontuados apenas 11 meses de tempo de serviço, porém 
tenho mais tempo comprovado em carteira de trabalho. Venho solicitar a recontagem de pontos do meu tempo de 
serviço. Em anexo estarei enviando novamente as imagens para uma nova análise e recontagem. Confiando na 
sobriedade dos responsáveis pela reavaliação e correção, agradeço desde já. 
Parecer da Banca:  Conforme o próprio recurso da candidata afirma, os documentos recebidos tempestivamente não 
atendiam aos requisitos do edital para comprovação do tempo de serviço a candidata pode verificar na área do 
candidato as inconsistências apontadas, os contratos não tinham data fim e nem mesmo o cargo, como também não 
continham os dados da  carteira de trabalho. A candidata envia recurso e novos comprovantes intempestivamente 
solicitando alteração da pontuação.  Conforme item 12.31.1 do edital: 12.31.1. Passado o prazo para o envio e entrega 
dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.  
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
Parecer 36 
4829 - NEUZA DA SILVA - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: Não somaram o curso enviado por mim, fazendo com que eu tenha apenas a nota da prova. Venho por 
meio deste, pedir a revisão de horas do curso enviado por mim. Em anexo, segue o certificado que enviei no dia pelo 
sistema e que no momento não consta na minha página. 
Parecer da Banca:  A candidata informou nome do curso e dada, porém, não anexou nenhum certificado.  A candidata 
envia recurso e novos comprovantes intempestivamente solicitando alteração da pontuação.  Conforme item 12.31.1 
do edital: 12.31.1. Passado o prazo para o envio e entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.  
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 
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Parecer 37 
4620 - SHEILA CRISTINE SCHULER - 10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Alegações: Meu título de formação de graduação não está contando pontuação.  Eu tenho graduação em pedagogia 
pela UNIAVAN. Como anexado no cadastro inicial. Peço por gentileza que verifiquem minha pontuação novamente 
pois conta como zerada. 
Parecer da Banca:  Conforme edital cursos de graduação não são pontuados, basta verificar a tabela de títulos válidos 
no item 12.2. “B” do edital e também o que diz item 12.6 do edital: 12.6. Não serão pontuados certificados de cursos 
de graduação, aperfeiçoamento ou de pós-graduação que são pré-requisitos para assumir o cargo escolhido. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
3.3. Cargo 11. Professor de Arte 
 

Parecer 38 
4609 - RAFAEL HEYDER MENDES - 11. Professor de Arte 
Alegações: O certificado da pós graduação não foi aceito pois não contava o histórico, utilizo o mesmo certificado  nas 
provas de títulos em balneário Camboriú e em Itajaí, porem conforme solicitado segue o certificado do mesmo curso, 
agora contendo o historio conforme solicitado.  Peço para que valide o certificado de no curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em nível de Especialização, na área de Educação, em METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTE , 360H . 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato que deve se ater ás regras deste edital com as quais concordou no 
momento da inscrição. O edital é claro e específico quando diz:  12.10.  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.  O certidão apresentada pelo candidato não cumpre os requisitos desse item. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
3.3.  Cargo 12. Professor de Ciências 
 

Parecer 39 
6143 - DEISE CARLA ADUR - 12. Professor de Ciências 
Alegações:  O fato que não contabilizaram pontos da entrega de títulos, entreguei em mãos na secretaria da 
educação de Camboriú com protocolo n°51, por favor rever novamente! 
Parecer da Banca: Assiste razão à candidata, seus comprovantes constam nos nossos arquivos, porém por equívoco 
não foram digitados na planilha de classificação. Sua pontuação será devidamente corrigida. 
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DE TIÍTULOS especialização 1,00; cursos de aperfeiçoamento: 2,00 e 
tempo de serviço: 2,00 total 5,00 pontos. ALTERE-SE A POSIÇÃO na classificação final  

 
Parecer 40 
5439 - VIRGINIA DE SOUZA MARTINS - 12. Professor de Ciências 
Alegações:  Em síntese solicita revisão de sua prova de títulos e tempo de serviço, alegando que foram entregues 
pessoalmente conforme protocolo de recebimento. Também solicita que seja retificada sua classificação na vaga de 
deficiente físico, alegando que não solicitou vaga para deficiente e sim apenas condição especial por ter realizado uma 
cirurgia e não poder subir escadas afirmando que goza de plena saúde física. 
Parecer da Banca:  Quanto a sua pontuação na prova de títulos e tempo de serviço, verificando nossos arquivos 
constatamos que de fato recebemos sua documentação e por equívoco não foi digitada sua nota na planilha de 
classificação preliminar, a qual deve ser corrigida. Quanto sua classificação como deficiente a candidata assiste razão 
e será reclassificada dentro das vagas comuns.  
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DE TIÍTULOS especialização 1,00; cursos de aperfeiçoamento: 2,00 e 
tempo de serviço: 2,00 total 5,00 pontos. Retira-se da vaga de deficiente e ALTERE-SE A POSIÇÃO na classificação final  
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Parecer 41 
5854 - WAGNER W SILVA DE SOUZA - 12. Professor de Ciências 
Alegações: Em síntese alega que foram entregues todos os documentos conforme o protocolo n. 124, porém não 
foram computadas as notas da Prova de Títulos. 
Parecer da Banca:  Quanto a sua pontuação na prova de títulos e tempo de serviço, verificando nossos arquivos 
constatamos que de fato recebemos sua documentação e por equívoco não foi digitada sua nota na planilha de 
classificação preliminar, a qual deve ser corrigida.  
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DE TIÍTULOS especialização 1,00; cursos de aperfeiçoamento: 2,00 e 
tempo de serviço: 2,00 total 5,00 pontos.  ALTERE-SE A POSIÇÃO na classificação final  
 

3.4. Cargo 13. Professor de Educação Física 
 

Parecer 42 
7622 - LIDIO LUMMERTZ PEREIRA - 13. Professor de Educação Física 
Alegações:  Em síntese alega não concordar com a pontuação do tempo de serviço e solicita correção, sendo 16 
meses x 0.12 de cada mês trabalhado da 1.92 pontos 
Parecer da Banca: Assiste razão à candidata sua pontuação deve ser corrigida. 
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA 1,92 e ALTERE-SE a posição na 
classificação final. 
 

3.5.  Cargo 15. Professor de Ensino Religioso (segunda lista) 
 

Parecer 43 
7416 - ANISIO PAULO GOMES - 15. Professor de Ensino Religioso (segunda lista) 
Alegações: Solicita recontagem de pontos por erro de informática. 
Parecer da Banca:  Conforme consistências apontadas o arquivo anexado com certificado de especialização era zipado 
e dentro da pasta zipada havia apenas arquivos de pasta de “atalho”, as quais não abrem e não levam a nenhum 
certificado. Conforme item 12.20 do edital 12.20. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos 
para consulta da Banca Examinadora e sua inserção no campo adequado indicado no site de inscrição. E ainda, 
12.31.1. Passado o prazo para o envio e entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob 
qualquer hipótese ou alegação.  
 Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
3.6. Cargo 16. Professor de Geografia 
 

Parecer 44 
5987 - PEDRO KOCHHANN 
16. Professor de Geografia 
Alegações:  O comprovante do meu tempo de serviço não foi aceito, mesmo demonstrando que trabalhei no ano 
letivo de 2020 na prefeitura de Balneário Camboriú. Enviarei em anexo outros documentos para verificação. 
Parecer da Banca: O candidato enviou apenas um holerite (folha de pagamento) que consta somente a data de 
admissão, não sendo um comprovante previsto em edital, bem como não há como saber a data final do contrato. 
12.31.1. Passado o prazo para o envio e entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob 
qualquer hipótese ou alegação.  
 Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
3.7. Cargo 17. Professor de História 
 

Parecer 45 
5130 - GUILHERME HAUER - 17. Professor de História 
Alegações: Mediante a visualização da pontuação da prova de títulos, peço que seja revista minha nota, pois recordo-
me de encaminhar minhas titulações, com nomes próprios para sua identificação. Com base no encaminhamento de 
minhas titulações, e mediante a visualização de minhas notas de títulos, estarem ausentes, peço encarecidamente que 
analisem novamente, para identificar minhas pontuações. 
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Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, conferindo sua área restrita é possível constatar que nenhum título, 
certificado ou tempo de serviço foi anexado. O candidato mesmo pode conferir na sua área do candidato. 
 Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
3.8. Cargo 18. Professor de Inglês 
 
Parecer 46 
5448 - VALCIR LAURIVO PROCHNOW - 18. Professor de Inglês 
Alegações: Houve indeferimento do tempo de serviço apresentado, uma vez que a cópia cortou a data de saída para 
comprovação. Portanto, encaminho novamente a cópia, desta vez com o ano de forma completa e legível. 
Parecer da Banca:  Conforme edital:  12.20. É de responsabilidade do candidato o correto upload dos arquivos para 
consulta da Banca Examinadora e sua inserção no campo adequado indicado no site de inscrição.  E ainda:   12.31. 
Não serão pontuados: c) Os documentos borrados, rasurados, riscados, incompletos ou cujo inteiro teor não seja 
facilmente legível; neste caso o comprovante apresentado estava ilegível não sendo possível aferir o término do 
contrato de trabalho. E ainda, 12.31.1. Passado o prazo para o envio e entrega dos títulos não serão aceitos pedidos 
de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
3.9 Cargo 20. Professor de Língua Portuguesa 
 
Parecer 47 
4746 - JULIANE DA SILVA RIBEIRO - 20. Professor de Língua Portuguesa 
Alegações: Não contabilizou como título o certificado de graduação na área da educação “pedagogia”  
Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata, que deve ater-se ao 12, subitem 12.2, especialmente o quadro 
“B”, o qual não estabelece em nenhuma alínea pontuação para graduação.  
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
3.10 Cargo 21. Professor de Matemática 
 
Parecer 48 
4598 - MELISSA SCHONBACHLER PEREIRA - 21. Professor de Matemática 
Alegações: Encaminhei o tempo de serviço junto com o certificado da pós graduação e os cursos realizados na área 
da educação, e meu tempo de serviço não foi computado. 
Parecer da Banca:  Quanto a sua pontuação na prova de títulos e tempo de serviço, verificando nossos arquivos 
constatamos que de fato recebemos sua documentação e por equívoco não foi digitada sua nota na planilha de 
classificação preliminar, a qual deve ser corrigida.  
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DE TIÍTULOS especialização 1,00; cursos de aperfeiçoamento: 1,36 e 
tempo de serviço: 2,00 total 4,36 pontos.  ALTERE-SE A POSIÇÃO na classificação final  

 
Parecer 49 
4588 - NEIDE MELO - 21. Professor de Matemática 
Alegações: Entreguei todos os meus títulos no mesmo momento, O ANEXO VI FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO 
DE TÍTULOS preenchido com as cópias da pós graduação e da capacitação e o ANEXO VII FORMULÁRIO PARA 
APRESENTAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO preenchido com as folhas originais da "Secretaria Municipal de educação de 
Itajaí, Secretaria de Estado da Educação SC e Secretaria Municipal de Camboriú". Total de 7 folhas 
Parecer da Banca:  Quanto a sua pontuação na prova de títulos e tempo de serviço, verificando nossos arquivos 
constatamos que de fato recebemos sua documentação e por equívoco não foi digitada sua nota na planilha de 
classificação preliminar, a qual deve ser corrigida.  
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DE TIÍTULOS especialização 1,00; cursos de aperfeiçoamento: 2,00 e 
tempo de serviço: 2,00 total: 5,00 pontos.  ALTERE-SE A POSIÇÃO na classificação final  
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3.11. Cargo 22. Professor de Escolas de Campo 
 
Parecer 50 
3743 - PATRICIA SABRINE DA SILVA PADILHA - 22. Professor de Escolas de Campo 
Alegações: A minha pontuação referente ao tempo de serviço não confere. Conforme o documento em anexo, a 
minha pontuação ficou em 1,20 pontos por tempo de serviço, e no edital preliminar de classificação está digitado 
1,08 pontos. 
Parecer da Banca: Não assiste razão à candidata, na classificação preliminar consta tempo de serviço com 1.08 
pontos tal qual equivalem a 9 meses x 0,12 = 1,08 conforme atestado apresentado. Não havendo nada a corrigir. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 

 
3.12.  Cargo 23. Orientador Educacional 
 

Parecer 51 
6321 - ANA MARTHA BERNARDO DELLAI - 23. Orientador Educacional 
Falta do histórico das matérias anexado junto a certidão de pós graduação.  
Como terminei minha pós não faz muito tempo, não tive acesso ainda ao certificado oficial (porém, já solicitei o mesmo 
junto a instituição em que realizei a pós) ocorre que, ainda não liberaram, por conta da pandemia tudo atrasou, 
inclusive a solicitação do certificado oficial no site. Enviei a certidão de conclusão da pós na minha inscrição, porém 
não fiquei atenta e esqueci de enviar o histórico das matérias junto, mas eu tenho e gostaria encarecidamente de 
enviar e pedir para que analisassem e deferissem meu pedido.  
Parecer da Banca:  Conforme edital:   12.10.  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 
e ainda, o item 12.31.1. Passado o prazo para o envio e entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA 
 

Parecer 52 
5443 -  GRAZIELA COSTA- 23. Orientador Educacional 
Alegações: Não foi contabilizado minha pós graduação de supervisão escolar alegando que é requisito básico para 
assumir o cargo, sendo que o cargo é de orientação escolar. Na área do candidato, diz que minha pós graduação em 
supervisão escolar é requisito básico para assumir a vaga de orientação, porém pelo edital o requisito é pós de 
orientação para assumir orientação, a pós anexada é de supervisão escolar.  Solicito a Recontagem dos pontos de 
prova de títulos referentes a títulos de especializações. 
Parecer da Banca:  Assiste razão à candidata a pós apresentada era de Supervisão escolar, que não é requisito para o 
cargo de Orientador Educacional. 
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DE TIÍTULOS especialização 1,00;.  ALTERE-SE A POSIÇÃO na 
classificação final  

 
3.13. Cargo 24. Supervisor Escolar 
 

Parecer 53 
6556 - ANISIO PAULO GOMES - 24. Supervisor Escolar 
Alegações: TÍTULOS E CURSOS ENTREGUES PESSOALMENTE SEGUNDO O PROTOCOLO EM ANEXO DE Nº 132 DE 
22/12/2020 EM ANEXO. SOLICITO RECLASSIFICAÇÃO COM CONTAGEM DA PROVA DE TÍTULO E CONTAGEM DE TEMPO 
DE SERVIÇO RECONTAGEM DE PONTOS CONFORME DETERMINA O EDITAL E A RECLASSIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO 
EDITAL. 
Parecer da Banca:  Quanto a sua pontuação na prova de títulos e tempo de serviço, verificando nossos arquivos 
constatamos que de fato recebemos sua documentação e por equívoco não foi digitada sua nota na planilha de 
classificação preliminar, a qual deve ser corrigida.  
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DE TIÍTULOS especialização 1,00; cursos de aperfeiçoamento: 2,00 e 
tempo de serviço: 2,00 total: 5,00 pontos.  ALTERE-SE A POSIÇÃO na classificação final  
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Parecer 54 
4532 - DAYANE FRANCELINE SCHEWINSKY - 24. Supervisor Escolar 
Alegações:  Venho por meio desta, solicitar a revisão do tempo de serviço dos candidatos ao cargo de supervisor 
escolar, tendo em vista que um colega está realizando a prova pela primeira vez, nunca tendo assim trabalhado como 
supervisor e contendo ali nota máxima. O mesmo tem exercício apenas no magistério, não sendo este o critério para 
tempo de serviço. 
Parecer da Banca: Em síntese candidata não apresenta recurso contra sua pontuação e sim insurge com alegações 
contra pontuação de terceiros, o que de ofício já indefere seu recurso. Esta banca avalia todos os certificados com os 
mesmos critérios e caso houvesse erro na pontuação dos demais candidatos, a estes cabem recurso de revisão. O  item 
12.12 do edital diz claramente:  12.12. O tempo de serviço será pontuado mediante comprovação de efetivo exercício 
na função de professor no Magistério Federal, Estadual, Municipal e/ou Particular, devendo o candidato apresentar 
obrigatoriamente: (grifo nosso)”  ou seja: não há nada que corrigir nos atestados de tempo de serviço de outros 
candidatos ao cargo, que apresentaram  certidões no cargo de “professor”, pois atendem exatamente o que regra o 
edital, esclarecendo que a regra “se contraditória” em algum item sempre será válida a última publicada, neste caso 
o item 12.12. 
Decisão INDEFERIDO RECURSO NÃO RECONHECIDO – PONTUAÇÕES MANTIDAS 

 
Parecer 55 
6256 - FELIPE WILLIAN ALVES - 24. Supervisor Escolar 
Alegações: A banca não pontuou o título de especialização LATO SENSO EM SUPERVISAO ESCOLAR E ORIENTAÇÃO 
PEDAGOGICA. SOLÍCITO A VALIDAÇÃO DO MEU TITULO E A PONTUAÇÃO DO DOCUMENTO NOS ALTOS DESTE 
PROCESSO SELETIVO. 
Parecer da Banca:  O certificado de pós graduação a nível de especialização não foi pontuado pois conforme prevê o 
edital:  12.6. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, aperfeiçoamento ou de pós-graduação que 
são pré-requisitos para assumir o cargo escolhido. No caso do cargo 24. Supervisor Escolar, conforme os requisitos 
do quadro IV, do anexo I do edital, são: “ Licenciatura Plena em Supervisão Escolar ou Licenciatura Plena com 

especialização em supervisão escolar com carga horária mínima de 360h. (grifo nosso). Portanto o certificado 
apresentado pelo candidato é requisito para assumir o cargo e portanto não pontua. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA. 

 
Parecer 56 
7783 - JOYCE MINDA SOARES BORGES - 24. Supervisor Escolar 
Alegações: Os pontos referentes a Titulação da Prova de títulos da Pós graduação, não foi computada. Está zerada 
Foi anexado o diploma de pós-graduação em Supervisão Educacional. Solicito os pontos referente a titulação de pós 
graduação em Supervisão Educacional. 
Parecer da Banca:  O certificado de pós graduação a nível de especialização não foi pontuado pois conforme prevê o 
edital:  12.6. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, aperfeiçoamento ou de pós-graduação que 
são pré-requisitos para assumir o cargo escolhido. No caso do cargo 24. Supervisor Escolar, conforme os requisitos 
do quadro IV, do anexo I do edital, são: “ Licenciatura Plena em Supervisão Escolar ou Licenciatura Plena com 

especialização em supervisão escolar com carga horária mínima de 360h. (grifo nosso). Portanto o certificado 
apresentado pelo candidato é requisito para assumir o cargo e portanto não pontua. 
Decisão: INDEFERIDO PONTUAÇÃO MANTIDA. 

 
Parecer 57 
5734 -SONIA MARA KRUEGER - 24. Supervisor Escolar 
Alegações: Na data de 18 /12 , Protocolo 32, , entreguei em 1 envelope meu título de Pós graduação e cursos , 
formações tendo um total de pontos máximo. Na listagem preliminar não consta a pontuação.  Peço por favor 
averiguar. 
Parecer da Banca:  Quanto a sua pontuação na prova, verificando nossos arquivos constatamos que de fato recebemos 
sua documentação e por equívoco não foi digitada sua nota na planilha de classificação preliminar, a qual deve ser 
corrigida. Sendo 0 pontos para títulos; 2,00 pontos  para cursos de aperfeiçoamento e 2,00 pontos para tempo de 
serviço. Salientamos que o certificado de pós graduação nível de especialização não foi pontuado pois conforme prevê 
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o edital:  12.6. Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, aperfeiçoamento ou de pós-graduação que 
são pré-requisitos para assumir o cargo escolhido. No caso do cargo 24. Supervisor Escolar, conforme os requisitos do 
quadro IV, do anexo I do edital, são: “ Licenciatura Plena em Supervisão Escolar ou Licenciatura Plena com especialização 

em supervisão escolar com carga horária mínima de 360h. (grifo nosso). Portanto o certificado apresentado pelo candidato 
é requisito para assumir o cargo e portanto não pontua. 
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DE TIÍTULOS especialização 0,00; cursos de aperfeiçoamento: 2,00 e 
tempo de serviço: 2,00 total: 4,00 pontos.  ALTERE-SE A POSIÇÃO na classificação final  

 
4. QUESTÃO DA PROVA 
 
Parecer 58 
5862- GIOVANI PIRES - 05. Vigia 
Alegações: Em um caso de alagamento na questão 32 não vejo como não ser apenas certo ligar pra defesa Civil 199 
ate pq a polícia em pequenos alagamento não irá ajudar e precisa que a defesa Civil veja se a risco de 
desmoronamento ou almento do mesmo Em caso de alagamento não vj pq chamar a polícia pois ali não especifica o 
tamanho é se for apenas um alagamento pequeno quem deve ser chamado seria apenas a defesa Civil não a polícia 
pois só a defesa Civil irá saber sobre riscos condudenteGostaria que a questão c e apenas ela seja considerada certa 
pois em pequenos alagamento e enchentes ela que pode monitorar a áreas como prevenção de acidentes não 
nenhuma das outras opções. 
Parecer da Banca:  Os recursos são intempestivos, o prazo recursal contra gabarito e questões da prova já se esgotou, 
o gabarito definitivo já foi divulgado e já se extraiu a classificação preliminar. Conforme edital:  16.15. Parecer da Banca:  

O recurso é intempestivo, o prazo recursal contra gabarito e questões da prova já se esgotou, o gabarito definitivo já foi divulgado 
e já se extraiu a classificação prelimintar. Conforme edital:  16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é 
irrecorrível na esfera administrativa. 16.16. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra 
o gabarito oficial definitivo. 

Decisão: INDEFERIDO RECURSO INTEMPESTIVO 

 
Parecer 59 
7650 - DYENFFER CARMO LUIZA DE OLIVEIRA - 09. Professor de Educação Infantil 
6880 - VILMA MARIA DA SILVA PAIVA - 09. Professor de Educação Infantil 
Alegações:  Em síntese solicitam revisão da questão 33, não concordando com a troca de gabarito. 
Parecer da Banca:  Os recursos são intempestivos, o prazo recursal contra gabarito e questões da prova já se esgotou, 
o gabarito definitivo já foi divulgado e já se extraiu a classificação preliminar. Conforme edital:  16.15. Parecer da Banca:  

O recurso é intempestivo, o prazo recursal contra gabarito e questões da prova já se esgotou, o gabarito definitivo já foi divulgado 
e já se extraiu a classificação prelimintar. Conforme edital:  16.15. A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é 
irrecorrível na esfera administrativa. 16.16. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra 
o gabarito oficial definitivo. 

Decisão: INDEFERIDO RECURSO INTEMPESTIVO 

 
5. OUTROS RECURSOS 
 
Parecer 60 
5978 - RUDINEI SILVEIRA - 12. Professor de Ciências 
Alegações:  Em síntese o candidato solicita à classificação em decorrência da lei 12.990/2014 sobre a cota de vagas 
para pessoas negras ou pardas percebi que não foi destacada na colocação conforme foi destacado para deficientes.  
No ato da inscrição foi colocado essa opção referente à lei 12.990/2014, onde foi solicitado laudo médico e 
prontamente enviado constando a cor da pele.  Gostaria que pudesse ser levado em consideração essa questão da lei 
12.990/2014 para a cota reservada a pessoas negras e pardas conforme foi colocado no ato da inscrição, e o 
documento prontamente enviado conforme abaixo. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, o edital EDITAL Nº 13/2020 DE PROCESSO SELETIVO do Município 
de Camboriú, com o qual o candidato concordou ao se inscrever, não contemplava vagas de cotas para pessoas negras 
ou pardas, somente vagas para deficiente físico. Antes de enviar qualquer requerimento ou solicitação através da área 
do candidato, o mesmo declara que leu e concordou com o edital, sendo assim, tinha conhecimento de que não havia 
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vaga para cotas de pessoas negras ou pardas. Outrossim, a lei 12.990/2014, estabelece que as cotas devem ser 
oferecidas em concursos no “âmbito” da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, o que não é o caso pois o seletivo é 
na esfera municipal e depende de Lei municipal regulamentando, lei esta que inexiste no município de Camboriú. “Art. 

1º Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento 
de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito d a administração pública federal, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União , na forma desta Lei.”  A 
solicitação do candidato é indeferida de ofício, pois o edital não tinha essa previsão. No mais os recursos contra estes 
requerimentos são intempestivos pois o prazo no caso de vagas especiais para deficientes esgotou-se em 06/01/21. 
Decisão: INDEFERIDO RECURSO INTEMPESTIVO 

 

Parecer 61 
Por pedido e conferência da Banca avaliadora de títulos, detectou-se erro de digitação das pontuações de títulos  
dos candidatos abaixo relacionados, que seguem corrigidos na classificação final. 
 
10. Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

6358 21/03/1982 DAIANA SILVA 11 2,20 5 1,50 16 3,70 1,00 0,56 0,72 2,28 5,98 Aprovado 

 
23. Orientador Educacional 

5207 11/04/1968 SONIA NEVES 4 0,80 10 3,00 14 3,80 1,00 0,00 2,00 3,00 6,80 Aprovado 

 
24. Supervisor Escolar 

5208 11/04/1968 SONIA NEVES 11 2,20 10 3,00 21 5,20 1,00 0,00 2,00 3,00 8,20 Aprovado   

DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO 

Camboriú (SC), 26 de Janeiro de 2021 


