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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO EDITAL 001/2014 
DE PROCESSO SELETIVO 

  
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de Timbó, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Processo seletivo, e o 
Instituto o Barriga Verde, torna público os pareceres dos recursos contra a classificação preliminar, 
conforme segue: 

 
Parecer 01 

Inscrição/candidato/cargo Alegação 

25538 
Rosemeri Prusak 
Professor – Ensino Fundamental para 4º 
e 5º ano (não-habilitado) 

A candidata alega que realizou duas inscrições em cargos diferentes 
para este mesmo processo seletivo, primeiramente para Professor 
Ensino Fundamental para 1º 2º e 3º ano (não-hab) inscrição 22165 e 
posteriormente para Professor Ensino Fundamental 4º e 5º ano (não-
hab) inscrição 25538. Sendo que no edital consta que feito duas 
inscrições no mesmo edital, fica valendo a mais recente devidamente 
paga, sendo então a 25538, no dia da prova percebeu que o cartão 
resposta recebido e o caderno eram do outro cargo, avisou os fiscais 
que falaram para fazer aquela mesma prova sem problema. 
Porém na divulgação da classificação sua colocação ficou no cargo ,de 
inscrição 22165 feita primeiramente, e no outro cargo constava como 
ausente. 
Solicita a alteração da classificação para o cargo de Professor Ensino 
Fundamental 4º e 5º ano não-hab. 

Decisão: 
DEFERIDO em termos 
- Considerando que através do recurso da candidata percebe-se que a mesma tinha ciência das regras do edital e de 
que poderia realizar apenas um inscrição mesmo assim efetuou duas inscrições. 
- Considerando que a candidata quando da divulgação das inscrições, teve conhecimento de duas inscrições deferidas, 
não entrou com recurso em tempo hábil para solicitar a validação apenas da última inscrição. 
- Considerando que o conteúdo da prova realizada pela candidata era igual nos dois cargos; 
- Considerando que a banca que analisou as inscrições não “detectou” que havia duas inscrições do mesmo candidato; 
- Considerando que houve falha tanto da candidata que, ao se inscrever em dois cargos descumpriu item do edital, e 
que a banca falou em não reconhecer este item; 
- Considerando que a classificação da candidata não altera; 
- Considerando que  
DECIDE-SE: 
 

1. INDEFERIR e retirar da listagem a primeira inscrição nº 22165 feita pela candidata, conforme item 4.14.8 do 
edital; 

2. DEFERIR a inscrição mais recente nº 25538 feita pela candidata; 
3. Considerar a pontuação realizada pela candidata para a inscrição de número 25538, ou seja a mais recente. 

Classificar a candidata no cargo de Professor – Ensino Fundamental para 4º e 5º ano (não-habilitado), com inscrição nº 
25538, por ser a mais recente. 
PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR ALTERADA DE CARGO e INCLUIA-SE A PONTUAÇÃO 
DE TÍTULOS 

 
Parecer 02 

Inscrição/candidato/cargo Alegação 

23849 
Alessandra Severina 
Theilocker Wolter 
Professor – Pré-Escolar (hab) 

Alega que a candidata colocada a sua frente tirou nota de 6,50 na prova sendo que 
ela tirou 8,00 e em conferência com a idade também é mais velha, sendo assim 
solicita que suba uma colocação. 

Decisão: 
INDEFERIDO 
O candidato não assiste razão, a nota para que seja aplicado os critérios de desempare é a nota final,  ou seja,  nota 
da prova escrita mais a nota de títulos. 
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De acordo com os critérios de desempate conforme edital: 

a) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos; 
b) Maior titulação no caso dos cargos de professor. 
c) Maior Idade. 
d) Sorteio público. 

Neste caso, suas notas finais são iguais, suas notas nos conhecimentos específicos são iguais, a maior titulação é a da 
outra candidata. 
Sendo assim o critério de desempate foi aplicado corretamente. 
 
PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
 
Parecer 03 

Inscrição/candidato/cargo Alegação 

25202 
Denise Alessandra Brehmer 
Professor – Ensino Fundamental para 4º e 5º ano 
hab. 

Alega que após a correção/anulação da questão 19, não 
houve alteração em seus acertos, sendo que acertou 16 
questões. 

Decisão: 
INDEFERIDO 
A candidato não assiste razão, em conferência do seu cartão resposta o candidato fez os mesmos 15 acertos, pois já 
havia assinalado a alternativa A para a questão 19, segue seus acertos: 

Professor Ensino Fundamental 4º e 5º ano (hab.) 

 
O cartão digitalizado do candidato, consta divulgado no Anexo I deste Ato. 
PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 
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Parecer 04 

Inscrição/candidato/cargo Alegação 

21706 
Angelita Kader de Oliveira 
Professor – Ensino Fundamental para 4º 
e 5º ano (não-habilitado) 

Solicita revisão de seu cartão resposta e sua situação da classificação 
pois afirma que assinou o cartão resposta e que não recebeu nenhum e-
mail avisando a sua desclassificação por não ter assinado. 

Decisão: 
INDEFERIDO 
A candidata resta eliminada do certame, atendendo ao edital que é claro nos seguintes itens: 
 

8.6.17   Será atribuída nota 0 (zero) à questão da prova escrita: 
a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; 
b) Contenha emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is); 
c) Contenha mais de uma opção de resposta assinalada; 
d) Não estiver assinalada no cartão resposta; 
e) Seja preenchida fora das especificações contidas no cartão resposta ou nas instruções da prova. 
f) Cujo cartão resposta não esteja assinado pelo candidato. 
E ainda: 

8.6.18. O correto preenchimento do cartão resposta é de total responsabilidade do candidato, não sendo 
responsabilidade do fiscal de sala alertá-lo das incorreções. 

8.6.14. Ao terminar a prova o candidato entregará ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta assinado, o 

Caderno de questões. 
Além de que: 

1. No quadro havia um cartaz grande com instruções no qual alertava sobre a assinatura no cartão. 
2. Na prova na folha de instruções também alertava especificadamente sobre a assinatura no cartão. 
3. No cartão constava um local destacado escrito “assinatura do candidato.” 

Cabendo apenas ao candidato a atenção necessária para o correto preenchimento do cartão-resposta, inclusive sua 
assinatura. 
O cartão digitalizado da candidata, consta divulgado no Anexo I deste Ato. 
PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 
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TÍTULOS 
 
Parecer 04 

Inscrição/candidato/cargo Alegação 

23622 
Maria de Fátima Portela Jaepelt 
Professor – Artes para Pré-Escolar e Ensino Fundamental 
não-hab 

Alega que quando fez a inscrição para o processo 
seletivo a atendente se recusou a receber sua prova 
de títulos alegando que só precisava apresentar 
quando fosse  chamada. 
Quando saio a classificação percebeu que que foram 
aceitos os títulos de outras pessoas foram aceitas. 

Decisão: 
INDEFERIDO 
Considerando que ao se inscrever a candidata concordou e estava ciente das normas e instruções contidas no edital, 
inclusive quanto à prova de títulos  e  a forma e datas para protocolo, itens que estavam especificados no edital desde a 
sua publicação, sendo de responsabilidade tomar conhecimento  das regras do seletivo através do edital  
Conforme edital: 

4.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Seletivo Público, tais como se acham estabelecidas neste edital, bem como em eventuais aditamentos, 
comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento 
convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato alegar 
desconhecimento. 

4.2. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados de 
identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no presente Seletivo 
público. 

 
A candidata ainda envia cópias digitalizadas de certificados,  no anexo do recurso solicitando a aceitação, sendo que o 
edital diz: 

9.15.7. Entregue a relação dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese 
ou alegação. 

9.15.8. Não serão aceitos títulos apresentados de outra forma, data ou  local que não seja o estipulado neste edital. 

 
E para finalizar, sobre os títulos o edital ainda regrava: 
 

9.15.1. A entrega dos títulos se dará nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2014, no Tele Centro –junto a 
praça central, município de Timbó – SC, no horário das 8h às 12h e das 14 às 17h. 

PONTUAÇÃO MANTIDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANTIDA 

 
Parecer 05 

Inscrição/candidato/cargo Alegação 

22255 
Pâmela Eduarda Maass 
Professor Ciências para Ensino Fundamental 
(hab) 

A candidata alega que que enviou um título referente a um “XII 
Encontro Paranaense de Genética e VII Curso de Inverno de 
Gnética” sendo este um evento, não precisa de registro como fala 
o edital. Solicita verificação e aumento de sua pontuação.  

Decisão: 
DEFERIDO 
A candidato assiste razão, de fato não foi contado as horas destes dois eventos em que a candidata participou e 
comprovou, a banca não atentou para a palavra “exceto” do item 9.13. 
Visto que o edital é claro quando menciona: 

9.13. A banca somente avaliará os certificados devidamente registrados no órgão expedidor, exceto para 
congressos, simpósios, conferências e outros eventos. 

Resta a banca deferir seu pedido, altera-se sua pontuação de títulos para 1,00 
 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS ALTERADA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR ALTERADA 
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Parecer 06 

Inscrição/candidato/cargo Alegação 

25538 
Rosemeri Prusak 
Professor Ensino Fundamental para 4º e 5º ano 
(não-hab) 

Solicita que seja revisto a sua pontuação de títulos, pois enviou a 
documentação e não obteve nota na classificação. 

Decisão: 
DEFERIDO 
A candidato assiste razão, de acordo com o parecer 01 deste Ato 013, realmente a candidata não teve sua pontuação 
de títulos na classificação para este cargo. 
Resta a banca deferir seu pedido, altera-se sua pontuação de títulos para 1,00 
 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS INCLUÍDA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR ALTERADA 

 

 
 

Timbó, 11 de Dezembro de 2014. 

 

Secretário Municipal de Educação 
Sergi Frederico Mengarda 
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ANEXO I – ATO 013 – CARTÃO RESPOSTA DENISE ALESSANDRA BREHMER 
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ANEXO I – ATO 013 – CARTÃO RESPOSTA ANGELITA KADER DE OLIVEIRA 

SEM ASSINATURA 

 


