Prefeitura Municipal de Pomerode
Concurso Público Edital 023/2015
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
Ato 013/CP/ED/023/15
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
DO EDITAL Nº 023/2015 DE CONCURSO PÚBLICO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POMERODE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e Processo Seletivo e o
Instituto o Barriga Verde, torna público o julgamento do Recursos Contra a Classificação Preliminar,
conforme segue:
Parecer 01
Julia Weber – Inscrição 241494 – Atendente de Biblioteca
Solicitação do candidato: “solicito cópia de minha folha de questões pois no gabarito que pude
trazer para casa não existem tantas questões erradas. E tenho certeza que anotei todas direitinho...
desde já agradeço.”
Decisão:
Observa-se que a candidata possui a questão 20 rasurada, com o preenchimento quase completo da
alternativa “D” e que o sistema de leitura ótica não considerou o que provavelmente causou a dúvida
da candidata.
Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 13 acertos em conhecimentos gerais e 13
acertos em conhecimentos específicos totalizando os 26 acertos com nota final de 6,50.
A candidata verificou somente a quantidade de acertos que obteve em conhecimentos gerais, não
atentando para o restante da classificação.
Classificação mantida
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para conferência.
INDEFERIDO
Parecer 02
Julia Taynara Blank – Inscrição 257705 – Atendente de Biblioteca
Solicitação do candidato: “Há erro na contagem de acerto, acertei 21 questões e na classificação
aparece que acertei somente 9.”
Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 9 acertos em conhecimentos gerais e
12 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 21 acertos com nota final de 5,40.
A candidata verificou somente a quantidade de acertos que obteve em conhecimentos gerais, não
atentando para o restante da classificação.
Classificação mantida
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para conferência.
INDEFERIDO
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Parecer 03
Veronice Mello dos Santos – Inscrição 242607 – Atendente de Consultório Dentário
Solicitação do candidato: “Venho por meio deste, requerer a revisão das questões 21 ao 40 de
conhecimento específicos para Atendente de Consultório Dentário da Prefeitura de Pomerode,
realizada dia 17 de janeiro de 2016.
De acordo com a classificação preliminar tive 7 questões corretas.
Segue anexo a 1° folha do caderno de questões que foi nos dada após o término da prova, de acordo
com minhas anotações constam 10 questões corretas.”
Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui os mesmos 9 acertos em
conhecimentos gerais, porém em conhecimento específicos a candidata realmente obteve 11 acertos
e não 7 como foi divulgado na classificação preliminar, observa-se que o cartão da candidata foi
preenchido com traços fracos com caneta o que pode ter ocasionado à não computação de seus
acertos em conhecimentos específicos.
Nota final da candidata = 5,10
Classificação alterada
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para conferência.
DEFERIDO
Parecer 04
Soraia Silvana Zwicker Dallmann – Inscrição 239394 – Professor I – Anos Iniciais
Solicitação do candidato: “Correção da cartão resposta não confere com o meu. No total marquei 22
acertos e no total da conferência de vocês somente está 20 acertos.”
Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 6 acertos em conhecimentos gerais e
14 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 20 acertos com nota final de 5,40.
Classificação mantida
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para conferência.
INDEFERIDO
Parecer 05
Bianca Brenzinger Pasotto – Inscrição 263520 – Professor I – Educação Infantil
Solicitação do candidato: “Verificando que acertei 14 questões ao invés de 13 como está na planilha
preliminar a nota de Conhecimentos Gerais passa a ser 2.80 + 5.70 de especificas total da nota final
será de 8,50. Agradeço a atenção.”
Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 13 acertos em conhecimentos gerais
e 19 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 32 acertos com nota final de 8,30.
Classificação mantida
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para conferência.
INDEFERIDO
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Parecer 06
Julia Weber – Inscrição 241495 – Recepcionista
Solicitação do candidato: “Solicito cópia de minha folha de questões pois no gabarito que pude
trazer para casa não existem tantas questões erradas. E tenho certeza que anotei todas direitinho...
desde já agradeço.”
Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 11 acertos em conhecimentos gerais
e 8 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 19 acertos com nota final de 7,80.
Classificação mantida
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste ato para conferência.
INDEFERIDO

Parecer 07
Candidato: Roseli Loock dos Santos – Inscrição: 256262
Solicitação:
Solicita revisão da prova de títulos, alegando que enviou vários certificados de curso de
aperfeiçoamento e que merecem alguma pontuação.
Decisão:
Não assiste razão à candidata. De acordo com o item 12.2. do Edital “A Prova de Títulos é constituída
pela pontuação de certificados e ou diplomas de cursos de pós-graduação na área/disciplina para a
qual se inscreveu ou em Educação”. E a candidata não enviou nenhum certificado de Especialização,
Mestrado ou Doutorado. Dessa forma não teve nenhuma pontuação atribuída.
INDEFERIDO
Parecer 08
Candidato: Talita de Oliveira Leitão – Inscrição: 240208
Solicitação:
Solicita revisão da prova de títulos, alegando que enviou dois certificados de especialização e teria
direito de receber 1,00 ponto na nota da prova de títulos.
Decisão:
Não assiste razão à candidata. De acordo com o item 12.7. “Será avaliado unicamente 1 (um) título de
curso de pós-graduação. Caso o candidato apresente mais de um título será avaliado o de maior valor
acadêmico”. Como a candidata enviou dois títulos de especialização, será considerado apenas 1 (um)
título. Quanto ao questionamento do item 12.10 do edital, a candidata interpretou de maneira errada.
Quando se diz que a nota da prova de títulos será de no máximo 1 (um) ponto, refere-se ao candidato
que apresentar o certificado de Doutorado. Dessa forma, a Banca decide por manter a nota da
candidata anteriormente divulgada.
INDEFERIDO
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Parecer 09
Candidato: Jerusa Kreutzfeld Pivatto – Inscrição: 240916
Solicitação:
Solicita revisão da prova de títulos, alegando que enviou o título de pós-graduação nos termos
previstos do edital.
Decisão:
Assiste razão à candidata. Após reanálise dos documentos enviados, a Banca verificou que o título
enviado está de acordo com as regras do edital. Dessa forma, atribui-se a pontuação de 0,50 à nota
de títulos da candidata.
DEFERIDO
Parecer 10
Candidato: Aline Teixeira Cardoso de Lima – Inscrição: 250683
Solicitação:
Solicita revisão da prova de títulos, alegando que enviou o título de pós-graduação nos termos
previstos do edital.
Decisão:
Assiste razão o candidato. Após reanálise dos documentos enviados, a Banca verificou que o título
enviado está de acordo com as regras do edital. Dessa forma, atribui-se a pontuação de 0,50 à nota
de títulos do candidato.
DEFERIDO
Parecer 11
Candidato: Luciana Heloisa Alves Biss da Silva Bertagnolli – Inscrição: 240866
Solicitação:
Solicita entrega do título fora do prazo alegando ambiguidade na interpretação do edital.
Decisão:
O Edital prevê que o concurso será de duas etapas. A Segunda etapa consiste na Prova de Títulos,
conforme podemos observar no item 12.1 do edital. No item 12. 6 do edital está o prazo em que esta
segunda etapa acontecerá, vejamos:
“12.6. Os títulos enviados pelo correio ou protocolados no IOBV só serão avaliados se entregues ao
IOBV no prazo das inscrições conforme data do cronograma deste Edital, valendo como
comprovação, quando couber, o registro de entrega dos documentos emitidos pelos Correios”.
Observa-se que não há ambiguidade quanto ao prazo de entrega dos títulos. Dessa forma a Banca
decide por não aceitar o título da candidata fora do prazo, mantendo a sua pontuação anteriormente
divulgada.
INDEFERIDO
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Parecer 12
Candidato: Beatriz Aparecida de França – Inscrição: 261580
Solicitação:
Solicita revisão da prova de títulos, alegando que enviou o título de pós-graduação nos termos
previstos do edital.
Decisão:
Não assiste razão à candidata. Após reanálise dos documentos enviados, a Banca verificou que a
candidata não enviou cópia do título de pós-graduação para pontuação. A candidata enviou somente o
Requerimento para participação na prova de títulos, cópia de dois documentos de identidade,
Certificado de Licenciatura, Certificado de Magistério e Certificado de Participação em um Simpósio.
Dessa forma, a Banca decide por manter a nota da candidata anteriormente divulgada.
INDEFERIDO
Parecer 13
Candidato: Julia Cristina Busarello – Inscrição: 256255
Solicitação:
Solicita revisão da prova de títulos, alegando que enviou o certificado de pós graduação.
Decisão:
Para participar da prova de títulos o candidato deverá enviar os seguintes documentos em um
envelope lacrado: Requerimento para participação na prova de títulos preenchido e assinado e cópia
autenticada do título. No entanto a candidata não cumpriu todos os requisitos, pois não enviou o
requerimento citado. Dessa forma a Banca decide por não atribuir pontuação à candidata, por ter
descumprido o item 2.5, alínea “a” do edital. “ 2.5. Para participar da Prova de Títulos os candidatos
deverão protocolar no IOBV, ou enviar pelo correio, por SEDEX, os seguintes documentos: a)
Requerimento para participação na Prova de Títulos (anexo VI); b) O título que deseja ser avaliado”
INDEFERIDO
Parecer 14
Candidato: Shirlei Aparecida Gaul – Inscrição: 259310
Solicitação:
Solicita revisão da prova de títulos, alegando que enviou os diplomas para pontuação.
Decisão:
Assiste razão à candidata. Após reanálise dos documentos enviados, a Banca verificou que a
candidata enviou o certificado de pós-graduação nos termos do edital. Dessa forma, atribui-se a
pontuação de 0,50 à nota de títulos da candidata.
DEFERIDO
Parecer 15
Candidato: Sueli Regina Bieging – Inscrição: 252734
Solicitação:
Classificação.
RECURSO IMPROCEDENTE
Pomerode, 01 de Fevereiro de 2016

Rolf Nicolodelli
Prefeito Municipal
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ANEXO I – CARTÕES DIGITALIZADOS
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