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ATO 009 

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA PROVA DE TITULOS, PRÁTICA E CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR DO EDITAL Nº 01/2021 DE PROCESSO SELETIVO 

 
 

BERNARDO PERON Prefeito Municipal de MIRIM DOCE, Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições, em conjunto com o Instituto o Barriga Verde – 
IOBV, tornam público o que segue: 

 
 

1. Os pareceres e decisões dos recursos contra a pontuação da contra a pontuação da prova de títulos e 
contra a classificação preliminar consta abaixo descritos: 

 
1.1 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 WhatsApp, os quais não tem 
previsão editalícia. 

 
2. DO JULGAMENTO 
2.1 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, tempo de 
serviço e recontagem de pontos na prova escrita.  
 
2.2 Atendendo ao que estabelece o item 17.16 do edital: 

17.16. 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. 

2.3 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 
Parecer 01 
Cargo: 02. Professor de Educação Física - Habilitado 
Nº INSC 9227 
CANDIDATO: JÉSSICA TONETT 
Alegações: Faltou minha pontuação de títulos. 
Parecer da Banca : Não assiste razão ao candidato, conforme prevê o Edital:  

9.1 Somente serão pontuados os títulos dos candidatos aprovados na Prova Escrita, ou 
seja, aquele que obtiver nota igual ou maior que  5 (cinco pontos). 

Tendo em vista que a candidata não atingiu a nota mínima na prova escrita, seus títulos não foram pontuados 
Decisão: Recurso Indeferido, classificação mantida. 
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Parecer 02 
Cargo: Professor de Séries Iniciais e Educação Infantil - Habilitado 
Nº Inscrição: 9645 
CANDIDATO: ELIANE LIEBSCH PERON 
Alegações: Trata-se de recurso interposto em razão da publicação da Classificação Preliminar do Edital n.º 
01/2021 (Processo Seletivo). Efetuada a inscrição sob o n.º 9645, para o cargo de Professor de Séries 
Iniciais e Educação Infantil – Habilitado – Ensino Superior, foi apresentado título de Pós-Graduação MBA 
em Gestão Ambiental, concluído em 06.04.2018, todavia foi recusado pela banca, não acrescentando 2,00 
pontos na classificação. 
Parecer da Banca: Assiste razão a candidata, tendo em vista que a grade curricular aborda disciplinas 
relacionadas e condizentes com a área da Educação. 
DECISÃO: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DO CANTIDADO e consequentemente sua 
posição na CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
Parecer 03 
Cargo: Estagiário Nível Médio 
Nº Inscrição: 10673 
CANDIDATO: LEANDRA APARECIDA RAMOS 
Alegações: Trata-se de recurso interposto em razão da publicação da Classificação Preliminar do Edital n.º 
01/2021 (Processo Seletivo), candidata alega que houve erro material no ato de convocação divulgando 
horário da prova no período matutino e vespertino, solicita reaplicação da prova. 
Parecer da Banca: Considerando o referido recurso o Instituto o Barriga Verde constatou que de fato 
houve divergência da informação dos horários de provas, especialmente no Ato 004. 
Considerando que na área do candidato constava a informação do local, horário e número de sala. 

 
10.1. A prova escrita objetiva será aplicada na data provável, constante do cronograma deste Edital 
na cidade de MIRIM DOCE-SC, em locais e horários que serão divulgados conforme cronograma, 
no endereço eletrônico do Processo Seletivo: www.iobv.org.br. 
 

10.8. O Município reserva-se o direito de indicar nova data, horários ou novos locais adequados 
para a realização das provas, mediante publicação com antecedência mínima de 2 (dois) dias da 
realização das provas. 
 

10.10. A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimento no horário 
determinado, será de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado 
acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br, considerando que os portões dos locais 
que dão acesso às salas de provas, fecharão 10 (dez) minutos antes do horário marcado para 
início da prova. 

Considerando que mesmo sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações, a 
divergência de locais de prova entre os atos publicados e os comprovantes impressos pelos candidatos em 
sua área restrita, causou transtornos aos candidatos e atraso para localizar o correto local de prova. 
Considerando que a troca de horário da prova não obedeceu ao prazo estabelecido no item 10.8 do edital. 
A fim de que não haja candidatos prejudicados esta banca decide pela REAPLICAÇÃO da prova do 
cargo 26. Estagiário de Nível Médio, para todos os candidatos, a fim de cumprir os princípios 
constitucionais da isonomia e igualdade. 
Esclarece-se aos demais que o comprometimento da idoneidade do processo seletivo, a mesma não foi 
abalada, pois trata-se de erro material na divulgação dos atos, refutando qualquer “insinuação/sugestão” de 
fraude. Erros materiais ocorrem e não podem ser negligenciados, devendo ser corrigidos, para demonstrar 
a lisura, transparência e seriedade no caso em tela.  
Quanto à reaplicação das provas, esclarece-se ainda 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 refere-se 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 

http://www.iobv.org.br/
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conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial.” 

Decisão: DEFERIDO. REVOGA-SE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CARGO 26. ESTAGIÁRIO DE 
NIVEL MÉDIO. REDIJA-SE ATO MARCANDO NOVA DATA PARA REAPLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
DO CARGO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO.  ABRA-SE PRAZO RECURSAL SOBRE O ATO E 
ALTERA-SE O CRONOGRAMA. 
DEMAIS CARGOS SEGUEM O PRAZO PREVISTO NO CRONOGRAMA OFICIAL. 

 
Parecer 04 
Cargo: Vigia 
Nº Inscrição: 8821 
Candidato: CHARLES MIGUEL LISBOA 
Alegações: Trata-se de recurso interposto em razão da publicação da Classificação Preliminar do Edital n.º 
01/2021 (Processo Seletivo), candidato alega que inseriu comprovante de tempo de serviço e não houve 
pontuação. Solicita pontuação e revisão de nota. Alega ainda que houve troca de caderno de provas 
diminuindo número de questões, por este motivo solicita alteração de nota. 
Parecer da Banca: Assiste razão ao candidato, no que se referente ao tempo de serviço, pois seus 
comprovantes constam nos nossos arquivos, porém por equívoco não foram digitados na planilha de 
classificação. Sua pontuação será devidamente corrigida. 
Referente as alegações da prova escrita, não assiste razão ao candidato, pois não houve troca de prova, 
todas provas deste cargo mantiveram-se com 25 questões. 
Sendo responsabilidade do candidato conferir cadernos de prova e gabarito, esta banca indefere solicitação 
do candidato, pois em conferencia do cartão resposta constata-se que o mesmo assinalou apenas 20 
questões, assim sendo a nota aplicada na correção da prova escrita condiz com o seu cartão resposta. 
Decisão: DEFERIDO ALTERE-SE A PONTUAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 0,5 pontos, TOTALIZANDO 
5,30 PONTOS. 
ALTERE-SE A NOTA NA CLASSIFICAÇÃO FINAL. 

 
Parecer 05 
Cargo: 18. Professor de Séries Iniciais e Educação Infantil - Habilitado 
Inscrição: 9833 
Nome: VIVIANI BORGHEZAN 
Alegações: Trata-se de recurso interposto em razão da publicação da Classificação Preliminar do Edital n.º 
01/2021 (Processo Seletivo), candidata solicita correção da questão nº 14, alegando que acertou esta 
questão. 
Parecer da Banca: Esta banca realizou conferencia com cartão resposta da candidata e o número de 
acertos divulgados na classificação preliminar, encontra-se correto. 
Decisão: Recurso Indeferido, classificação mantida. 

 
 

 

Mirim Doce (SC), 05 de março de 2021 


