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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

DO EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 001/2019 

 

 

O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA faz saber a quem possa interessar a publicação do JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 001/2019, conforme segue: 

 

 

Recurso nº 01. Candidato de inscrição nº 1739215. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Candidato(a) requer recontagem da nota da prova objetiva. Recurso não assiste razão ao(à) 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 será enviada ao e-mail do(a) candidato(a)em caso de solicitação. 

  

Recurso nº 02. Candidato de inscrição nº 1758785. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Candidato(a) requer recontagem da nota da prova objetiva. Recurso não assiste razão ao(à) 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 será enviada ao e-mail do(a) candidato(a)em caso de solicitação. 

 

Recurso nº 03. Candidato de inscrição nº 1752163. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Candidato(a) requer recontagem da nota da prova objetiva. Recurso não assiste razão ao(à) 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 será enviada ao e-mail do(a) candidato(a)em caso de solicitação. 
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Recurso nº 04. Candidato de inscrição nº 1751453. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Candidato(a) requer recontagem da nota final. 

Recurso não assiste razão ao(à) 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 será enviada ao e-mail do(a) candidato(a)em caso de solicitação. Vale 

ressaltar, que a fórmula da nota final está correta e de acordo com o edital. 

 

Recurso nº 05. Candidato de inscrição nº 1759969. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Candidato(a) requer recontagem da nota da prova objetiva. Recurso não assiste razão ao(à) 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 será enviada ao e-mail do(a) candidato(a)em caso de solicitação. 

 

Recurso nº 06. Candidato de inscrição nº 1760143. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Candidato(a) requer pontuação na prova de títulos, porém afirma que não enviou a documentação na data 

prevista no edital. 

Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), tendo em vista a data limite de envio. Desta forma, ao(a) candidato(a) permanece sem pontuação nesta 

etapa do certame. 

 

Recurso nº 07. Candidato de inscrição nº 1754026. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Candidato(a) requer revisão da pontuação da prova de títulos da candidata de inscrição nº 1758404, 

afirmando que a mesma não possui pós-graduação concluída. Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), tendo em vista a comprovação com 

diploma (autenticado em cartório) de pós-graduação em EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, concluído em 11 de janeiro de 2018. 

 

Recurso nº 08. Candidato de inscrição nº 1758612. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Candidato(a) menciona que foi prejudicada com o cancelamento da questão nº 15, não assistindo razão a 

candidata devido ao fato da questão ter sido considerada correta. Menciona também sobre o tempo de serviço, porém as pontuações estão de acordo 



 

3 

 

com o edital. 

 

Recurso nº 09. Candidato de inscrição nº 1737090. 

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Candidato(a) requer recontagem da nota de tempo de serviço. Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), 

pois a pontuação está correta e de acordo com o item 7.3 do edital, o qual menciona que será atribuída 0,40 pontos para cada ano de serviço. Vale 

ressaltar que a candidata apresentou certidão de tempo de serviço contendo 6 meses e 13 dias. 

 

Recurso nº 10. Candidato de inscrição nº 1762325. 

Despacho/Justificativa. DEFERIDO EM PARTES. Candidato(a) requer recontagem da nota da prova objetiva, bem como da pontuação de tempo 

de serviço. Recurso não assiste razão ao(à) 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 será enviada ao e-mail do(a) candidato(a)em caso de solicitação. 

Quanto a pontuação de tempo de serviço, após a recontagem percebeu-se um equívoco na pontuação, ou seja, a candidata pontuou na prova de títulos 

a qual não apresentou a documentação para pontuação, sendo a pontuação apenas de tempo de serviço. Desta forma a banca procederá com a correção, 

atribuindo 2,40 pontos de tempo de serviço e 0,00 pontos na prova de títulos. 

 

Recurso nº 11. Candidato de inscrição nº 1742871.  

Despacho/Justificativa. INDEFERIDO. Candidato(a) requer recontagem da nota da prova de títulos. Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), 

conforme o item 7.3, alínea VII do edital, a certidão ou declaração de conclusão de curso deve estar acompanhada do histórico escolar, sendo que 

o(a) candidato(a) não apresentou o devido histórico. Portanto, a nota atribuída está correta. 

 

 

Recurso nº 12. Candidato de inscrição nº 1756141.  

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. Candidato(a) requer recontagem da nota da prova de tempo de serviço. Recurso assiste razão ao(à) 

candidato(a), tendo em vista a comprovação de 1 ano e 18 dias de tempo de serviço no município de Papanduva. Sendo assim, será atribuída 0,40 

pontos na prova de tempo de serviço.  
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Recurso nº 13. Candidato de inscrição nº 1760022.  

Despacho/Justificativa. DEFERIDO. Candidato(a) requer reanálise do julgamento da questão nº 21 do cargo de INSTRUTOR DE INFORMÁTICA. 

Considerando que o comando da questão solicita o resultado encontrado na célula E1 e não o resultado na célula I1 como seria o correto, decide-se 

pela anulação da questão, haja visto que tal erro poderia induzir o candidato a erro de marcação da alternativa correta. Sendo assim, segue abaixo o 

gabarito definitivo do cargo em questão. 

 
Cargo/Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Instrutor de Informática A C A B D D B C A B C A D D B B A A C D W B A D C 
W = Questão anulada 

 

 

Papanduva (SC), 03 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

LUIZ HENRIQUE SALIBA 

Prefeito Municipal 
 


