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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

 O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA faz saber a quem possa 

interessar a publicação do JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E 

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA ao EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019, 

conforme segue: 

 

 

Recurso nº 001. Candidato de Inscrição nº 1869273. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O Julgamento dos recursos publicado no dia 28 de janeiro 

de 2020 trouxe o seguinte texto: O(a) candidato(a) de inscrição nº 1864695 solicita alterar sua 

inscrição para Professor de Educação Infantil – Habilitado (Nível Superior), considerando que 

refere-se o mesmo cargo “Professor de Educação Infantil” defere-se o pedido. De forma equivocada 

foi colocado como INDEFERIDO, sendo que o texto do julgamento claramente defere o pedido 

solicitado, pois como explicado anteriormente, não houve troca de cargo, mas apenas de 

habilitação, o que não é vedado pelo edital. Porém tal alteração não foi realizada na publicação da 

Classificação Provisória do dia 28 de janeiro de 2020. Constatado posteriormente o erro, no dia 29 

de janeiro de 2020, foi publicado a retificação do julgamento dos recursos e a retificação da 

Classificação Provisória. Sendo assim, o recurso mostra-se indeferido. 

 

Recurso nº 002. Candidato de Inscrição nº 1853489. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. O Julgamento dos recursos publicado no dia 28 de janeiro 

de 2020 trouxe o seguinte texto: O(a) candidato(a) de inscrição nº 1864695 solicita alterar sua 

inscrição para Professor de Educação Infantil – Habilitado (Nível Superior), considerando que 

refere-se o mesmo cargo “Professor de Educação Infantil” defere-se o pedido. De forma equivocada 

foi colocado como INDEFERIDO, sendo que o texto do julgamento claramente defere o pedido 

solicitado, pois como explicado anteriormente, não houve troca de cargo, mas apenas de 

habilitação, o que não é vedado pelo edital. Porém tal alteração não foi realizada na publicação da 

Classificação Provisória do dia 28 de janeiro de 2020. Constatado posteriormente o erro, no dia 29 

de janeiro de 2020, foi publicado a retificação do julgamento dos recursos e a retificação da 

Classificação Provisória. Sendo assim, o recurso mostra-se indeferido. 

 

 

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, 31 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

VALQUIRIA SCHWARZ  

Prefeita Municipal 

 


