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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E CLASSIFICÃO PROVISÓRIA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA faz saber a quem possa interessar o 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019, conforme segue. 

 

 

Recurso 001 - Candidato de Inscrição nº 1443731 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer a pontuação na prova de títulos. 

Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), tendo em vista a entrega do documento em cópia 

simples e sem código de autenticidade, estando em desacordo com o item  7.1.1, alínea “b” do 

edital, o qual faz menção a documento original (cópia original) ou cópias autenticadas ou ainda 

cópias simples para os documentos que possuem código de verificação de autenticidade. O(A) 

candidato(a) ainda informa legislação que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos 

Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  e  institui  Selo  de 

Desburocratização e Simplificação. Cabe ressaltar que a documentação foi entregue diretamente à 

empresa para fins de análise e pontuação, ou seja, não se trata de documento para a administração 

pública. 

 

Recurso 002 - Candidato de Inscrição nº 1454777 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a pontuação na prova de títulos. 

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois o(a) mesmo(a) não entregou o anexo III 

preenchido e assinado, conforme previsão no item 7.1.1, alíneas “a” e “d” do edital. O(a) 

candidato(a) confirma em seu recuso a falta da documentação. Vale ressaltar que não serão aceitos 

documentos entregues fora do prazo e local previstos. 
 

Recurso 003 - Candidato de Inscrição nº 1462097 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a revisão das notas da prova 

objetiva dos candidatos classificados em 1º e 2º lugar no cargo de Professor de Língua Portuguesa, 

bem como a revisão do diploma de Pós-graduação do candidato classificado em segundo lugar.   

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva dos 

candidatos de inscrições 1463290 e 1445502 condizem com as marcações dos cartões-resposta 

efetuadas pelos(as) candidatos(as), ou seja, estão corretas. Quanto ao diploma de pós-graduação da 

candidata de inscrição 1445502 está de acordo com as especificações do edital. Sendo assim, as 

notas atribuídas estão corretas e não serão alteradas. Cópia da documentação poderá ser 

encaminhada em caso de solicitação para conferência. 

 

Recurso 004 - Candidato de Inscrição nº 1463181 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da sua nota da 

Prova Objetiva, especificamente nas questões de conhecimentos específicos. 

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a) , pois a pontuação da nota da Prova Objetiva condiz 

com as marcações do cartão-resposta efetuadas pelo(a) candidato(a), ou seja, está correta. Cópia do 

cartão-resposta poderá ser enviada ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação. 
 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Recurso 005 - Candidato de Inscrição nº 1461391 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da sua nota da 

Prova Objetiva e revisão da fórmula dos títulos.  

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva condiz 

com as marcações do cartão-resposta efetuadas pelo(a) candidato(a), ou seja, está correta. Cópia do 

cartão-resposta poderá ser enviada ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação. 

Quanto a fórmula dos títulos, a mesma está correta. Somando-se a tabela do item 7.2 percebe-se que 

a soma chega a 10 pontos, sendo que os títulos têm o peso de 20% na composição da nota final, ou 

seja, o candidato poderá obter 2 pontos se possuir uma pós-graduação, um mestrado e um 

doutorado. 

 

Recurso 006 - Candidato de Inscrição nº 1461305 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a atribuição de dois pontos na 

prova de títulos, tendo em vista a comprovação de conclusão de pós-graduação.  

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), tendo em vista a entrega do documento em cópia 

simples e sem código de autenticidade, estando em desacordo com o item  7.1.1, alínea “b” do 

edital, o qual faz menção a documento original (cópia original) ou cópias autenticadas ou ainda 

cópias simples para os documentos que possuem código de verificação de autenticidade.  Além de 

não apresentar o anexo III preenchido e assinado, conforme previsão no item 7.1.1, alíneas “a” e “d” 

do edital. 

 

Recurso 007 - Candidato de Inscrição nº 1456868 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da nota da Prova 

Objetiva da candidata de inscrição 1444905 e não concorda com a fórmula de títulos. Recurso não 

assiste razão ao(a) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva condiz com as 

marcações do cartão-resposta efetuadas pelo(a) candidato(a), ou seja, está correta. Cópia do cartão-

resposta poderá ser enviada ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação. Quanto a fórmula 

dos títulos, a mesma está correta. Somando-se a tabela do item 7.2 percebe-se que a soma chega a 

10 pontos, sendo que os títulos têm o peso de 20% na composição da nota final, ou seja, o candidato 

poderá obter 2 pontos se possuir uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado. 

 

Recurso 008 - Candidato de Inscrição nº 1446139 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da sua nota da 

Prova Objetiva, especificamente nas questões de conhecimentos específicos. 

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva condiz 

com as marcações do cartão-resposta efetuadas pelo(a) candidato(a), ou seja, está correta. Cópia do 

cartão-resposta poderá ser enviada ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação. 

 

Recurso 009 - Candidato de Inscrição nº 1450389 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da sua nota da 

Prova Objetiva, bem como da primeira colocada. 

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva condiz 

com as marcações do cartão-resposta efetuadas pelos(as) candidatos(as), ou seja, estão corretas. 

Cópia dos cartões-resposta poderão ser enviadas ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de 

solicitação. 
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Recurso 010 - Candidato de Inscrição nº 1462959 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da pontuação dos 

candidatos do cargo de Professor de Inglês. 

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois as notas estão corretas, bem como o critério de 

desempate está de acordo com o edital 

 

Recurso 011 - Candidato de Inscrição nº 1444687 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da nota da Prova 

de Títulos e contesta a fórmula da nota final. 

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova de títulos está 

correta, bem como a fórmula da nota final. Somando-se a tabela do item 7.2 percebe-se que a soma 

chega a 10 pontos, sendo que os títulos têm o peso de 20% na composição da nota final, ou seja, o 

candidato poderá obter 2 pontos se possuir uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado. 
 

Recurso 012 - Candidato de Inscrição nº 1455937 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a soma da nota do título na 

composição da nota final, ou seja sem a aplicação da fórmula.  

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois a nota final está de acordo com as especificações 

do edital, ou seja está correta. 

 

Recurso 013 - Candidato de Inscrição nº 1447893 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) requer a recontagem da sua nota da 

Prova Objetiva, alegando que não foram pontuadas as questões canceladas.  

Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva condiz 

com as marcações do cartão-resposta efetuadas pelo(a) candidato(a), ou seja, está correta. Cópia do 

cartão-resposta poderá ser enviada ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação. 

 

 

 

 

  Santa Terezinha (SC), 31 de maio de 2019. 

 

 

 

VALQUIRÍA SCHWARZ 

Prefeita Municipal 


