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ANEXO III 

ANÁLISE DE RECURSOS 

(EDITAL 06.2/2019) 

CARGO INSCRIÇÃO 
TIPO DE 

RECURSO 
SITUAÇÃO RESPOSTA 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

340 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não observa que a pontuação de tempo de serviços se faz 
com o mínimo de 12 meses de tempo de serviço, desconsiderando-se a 
contagem de tempo fracionado (inferior a 12 meses), conforme 
preconizado no quadro do item 8 - da prova de títulos e tempo de serviço 
publicado através da errata 01.2/2019 de 27 de novembro de 2019. 
Assim, pela recorrente não possuir um ano completo na documentação 
de tempo de serviço anexada, o documento não foi pontuado. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

341 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não observa que a pontuação de tempo de serviços se faz 
com o mínimo de 12 meses de tempo de serviço, desconsiderando-se a 
contagem de tempo fracionado (inferior a 12 meses), conforme 
preconizado no quadro do item 8 - da prova de títulos e tempo de serviço 
publicado através da errata 01.2/2019 de 27 de novembro de 2019. 
Assim, pela recorrente não possuir um ano completo na documentação 
de tempo de serviço anexada, o documento não foi pontuado. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

340 
PROVA DE 
TÍTULOS 

IMPROCEDENTE 

Os critérios de computo da nota de tempo de serviço restam claro no 
Edital, sendo que, no período de contestação do Edital, não foi 
protocolado impugnações acerca destes critérios. Destarte, como se 
pode observar através do Edital de Classificação dos Candidatos, há 
computo de horas de tempo de serviço. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

341 
PROVA DE 
TÍTULOS 

IMPROCEDENTE 

Os critérios de computo da nota de tempo de serviço restam claro no 
Edital, sendo que, no período de contestação do Edital, não foi 
protocolado impugnações acerca destes critérios. Destarte, como se 
pode observar através do Edital de Classificação dos Candidatos, há 
computo de horas de tempo de serviço. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

917 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, a nota de títulos 
não foi atribuída, pela ausência da pontuação mínima, conforme 
preconizado no item 8.9 da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de 
dezembro de 2019. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

325 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, a nota de títulos 
não foi atribuída, pela ausência da pontuação mínima, conforme 
preconizado no item 8.9 da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de 
dezembro de 2019. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

326 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, a nota de títulos 
não foi atribuída, pela ausência da pontuação mínima, conforme 
preconizado no item 8.9 da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de 
dezembro de 2019. 

PROFESSOR DE ARTE (EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

DO 1° AO 9° ANO) (HABILITADO) 
564 

PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente incorre em situação de indeferimento, conforme detalhado no 
item 8.12.2. 8.12.3, 8.12.4 do edital, apresentando documentos 
incompletos (somente a frente ou somente o verso do documento). Ainda 
se ressalta que o edital é claro no item8.13que o documento deve ser 
enviado frente e verso. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL: AEE (HABILITADO) 

1001 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 
INDEFERIDO 

Recorrente não observa que o Edital é claro em seu item 3.10.1 ao 
constar '[...] o candidato que se inscrever em dois cargos, receberá uma 
prova adicional, com as questões específicas de cada cargo selecionado, 
sendo estas distintas entre os cargos escolhidos. Já as questões de 
língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimento gerais e 
atualidades serão replicadas para os dois cargos, salva se de níveis 
distintos. Apesar de replicadas, o procedimento exige o preenchimento 
completo de dois cartões resposta (um para cada cargo), sendo 
computadas as respostas aplicadas em cada cartão resposta. [...]'. 
Ainda, além de indicado no item 3.10.1 do Edital que todas as questões 
precisam ser preenchidas de forma completa, o próprio cartão de 
respostas do recorrente no item 'instruções' traz a informação 'não deixe 
respostas em branco'. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 1001 PROVA DE INDEFERIDO Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
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ESPECIAL: AEE (HABILITADO) TÍTULOS títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, tendo os 
documentos analisados e deferidos, a nota de títulos não foi atribuída, 
pela ausência da pontuação mínima, conforme preconizado no item 8.9 
da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de dezembro de 2019. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

98 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
Foram reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação 
inerente aos títulos. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 
9° ANO)(HABILITADO) 

392 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 
INDEFERIDO 

Foi reprocessado o cartão de respostas da recorrente e chegou-se ao 
mesmo valor de pontuação da nota objetiva publicada na classificação 
provisória, qual seja: 31,60 pontos Sendo: 0,00 Língua Portuguesa, 3,00 
Matemática, 6,00 Legislação, 9,00 Conhecimentos Gerais e Atualidades, 
13,60 Conhecimentos Específicos. Destarte, o cartão de respostas do 
recorrente está disponível na área do candidato para conferência das 
respostas. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 
9° ANO)(HABILITADO) 

463 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 
INDEFERIDO 

Recorrente não observa que o tempo de serviço é computado sobre o 
período de 12 meses completos, assim, foram considerados3 anos no 
documento do Município de Urussanga e 1 ano do Município de Morro da 
Fumaça. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

1073 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não observa que o percentual de 30% da nota da prova 
objetiva totaliza 28,20 pontos. Assim, absolutamente todos os candidatos 
com nota inferior a 30%, ou seja, nota inferior a 28,20 pontos, não 
tiveram os títulos pontuados. 
Destarte, o valor da prova objetiva não é 100,00 e sim 94,00, uma vez 
que a prova de títulos totaliza 6,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 
9° ANO)(HABILITADO) 

941 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 
Recorrente não observa que os 12 anos de tempo de serviço foram 
computados, restando a sua nota de 0,48 pontos na classificação 
provisória. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 
9° ANO)(HABILITADO) 

941 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente incorre em situação de indeferimento, conforme detalhado no 
item 8.12.2, 8.12.3, 8.12.4 do edital, apresentando documentos 
incompletos (somente a frente ou somente o verso do documento). Ainda 
se ressalta que o edital é claro no item 8.13 que o documento deve ser 
enviado frente e verso. Salienta-se que a peça recursal não tem o intuito 
efetuar novação no prazo de envio de documentos, tão somente para 
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dirimir eventualidades ou discordância em relação à documentos 
apresentados na forma e prazos previstos em edital, para a prova de 
títulos, sendo considerados intempestivos, documentos apresentados na 
peça recursal. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 
9° ANO)(HABILITADO) 

941 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente incorre em situação de indeferimento, conforme detalhado no 
item 8.12.2, 8.12.3, 8.12.4 do edital, apresentando documentos 
incompletos (somente a frente ou somente o verso do documento). Ainda 
se ressalta que o edital é claro no item8.13que o documento deve ser 
enviado frente e verso. Salienta-se que a peça recursal não tem o intuito 
efetuar novação no prazo de envio de documentos, tão somente para 
dirimir eventualidades ou discordância em relação à documentos 
apresentados na forma e prazos previstos em edital, para a prova de 
títulos, sendo considerados intempestivos, documentos apresentados na 
peça recursal. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

238 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 

Recorrente sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, (havia mais de uma página no mesmo arquivo, porém a 
primeira página constava 'página 1 de 1'). Assim, após constatar que 
havia mais de um documento anexado, foram reprocessados os seus 
documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

PSICOPEDAGOGO 53 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Não há previsão editalícia de prova de títulos para o cargo de 
psicopedagogo. Assim, os títulos enviados e processados de todos os 
candidatos, foram invalidados para cumprimento do item 7.1.2 do Edital 
que não prevê títulos para os cargos de psicopedagogo. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

55 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
Foram reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação 
inerente aos títulos. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

38 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

Recorrente não observa que o valor de tempo de serviço é de 0,04 por 
ano completo em qualquer rede de ensino. Os valores inseridos no pleito 
do recorrente estão referenciados pelo Edital publicado, porém, sem 
observar que há uma errata do Edital que altera o valor ano completo no 
magistério sem distinção de tempo na rede Municipal de Morro da 
Fumaça e outras Redes. O tempo de serviço computado pelo recorrente 
foi de 12 anos. Foram reprocessados os títulos e atribuída a nota de 1,00 
do curso de pós graduação que não foi computada inicialmente. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

38 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

Recorrente não observa que o valor de tempo de serviço é de 0,04 por 
ano completo em qualquer rede de ensino. Os valores inseridos no pleito 
do recorrente estão referenciados pelo Edital publicado, porém, sem 
observar que há uma errata do Edital que altera o valor ano completo no 
magistério sem distinção de tempo na rede Municipal de Morro da 
Fumaça e outras Redes. O tempo de serviço computado pelo recorrente 
foi de 12 anos. Foram reprocessados os títulos e atribuída a nota de 1,00 
do curso de pós graduação que não foi computada inicialmente. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

45 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, tendo os 
documentos analisados e deferidos, a nota de títulos não foi atribuída, 
pela ausência da pontuação mínima, conforme preconizado no item 8.9 
da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de dezembro de 2019. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 
9° ANO)(HABILITADO) 

937 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
Recorrente sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a 
pontuação inerente aos títulos. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

846 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, a nota de títulos 
não foi atribuída, pela ausência da pontuação mínima, conforme 
preconizado no item 8.9 da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de 
dezembro de 2019. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

322 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
Os títulos foram reprocessados e atribuída a pontuação inerente aos 
títulos. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

322 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
Os títulos foram reprocessados e atribuída a pontuação inerente aos 
títulos. 
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PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

247 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 
INDEFERIDO 

Foi reprocessado o cartão de respostas do recorrente, bem como 
procedeu-se a conferência manual de seu documento, chegando ao 
mesmo resultado de 8 acertos, inclusive com a questão anulada. 
 
O cartão respostas está disponível na área do candidato para análise e 
conferência. 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
(ENSINO FUNDAMENTAL DO 6° AO 

9° ANO) (HABILITADO) 
35 

PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
O tempo de serviço do recorrente foi reprocessado e atribuída a 
pontuação inerente aos títulos. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

637 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente recebeu a pontuação conforme os títulos anexados, sendo a 
pontuação máxima de 0,60 para o item 'tempo de serviço'; 1,00 para o 
item 'pós-graduação' e 1,05 para '105 horas de formação', não havendo 
mais pontuação a ser computada para o candidato. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

648 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente recebeu a pontuação conforme os títulos anexados, sendo a 
pontuação máxima de 0,60 para o item 'tempo de serviço'; 1,00 para o 
item 'pós-graduação' e 1,05 para '105 horas de formação', não havendo 
mais pontuação a ser computada para o candidato. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 
9° ANO)(HABILITADO) 

755 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente incorre em situação de indeferimento, conforme detalhado no 
item 8.12.2. 8.12.3, 8.12.4 do edital, apresentando documentos 
incompletos (somente a frente ou somente o verso do documento). Ainda 
se ressalta que o edital é claro no item 8.13 que o documento deve ser 
enviado frente e verso. Salienta-se que a peça recursal não tem o intuito 
efetuar novação no prazo de envio de documentos, tão somente para 
dirimir eventualidades ou discordância em relação à documentos 
apresentados na forma e prazos previstos em edital, para a prova de 
títulos, sendo considerados intempestivos, documentos apresentados na 
peça recursal. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

119 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 
Recorrente não observa que descumpriu o item 8.12.2, 8.12.3, 8.12.4, 
sendo aplicado o previsto no item 8.13. Motivo: não anexou o verso do 
certificado. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

120 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 
Recorrente não observa que descumpriu o item 8.12.2, 8.12.3, 8.12.4, 
sendo aplicado o previsto no item 8.13. Motivo: não anexou o verso do 
certificado. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

936 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Foi considerado como tempo de serviço o total de 5 anos. O motivo do 
indeferimento dos demais documentos de tempo de serviço é pelo 
descumprimento do quadro do item 8 - da prova de títulos e tempo de 
serviço pois as declarações apresentadas são inferiores a um ano de 
tempo de serviço. O edital é claro ao constar que '[...] desconsiderando-
se a contagem de tempo fracionado (inferior a 12 meses)'. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

1102 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 
Recorrente não observa que anexou os documentos em descumprimento 
do item 8.12.2 do Edital. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

421 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
Os títulos do recorrente foram reprocessados e atribuída a pontuação 
inerente aos títulos. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

400 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não observa que recebeu a pontuação máxima dos títulos 
apresentados, qual seja: 8 anos completos de tempo de serviço, 
totalizando 0,32 pontos; 1,00 de pós-graduação e 2,00 de cursos de 
aperfeiçoamento, totalizando 3,32 pontos. A pontuação obtida está clara 
na composição de sua nota. Os outros títulos foram desconsiderados 
pois já haviam sido somados na composição dos 8 anos de tempo de 
serviço. Assim, como foram enviados vários arquivos com o mesmo 
documento, foi analisado um arquivo, com o totalizador de 8 anos e os 
demais desconsiderados, para que não fossem lançados em duplicidade. 
Assim, recomendamos ao recorrente que efetue a conta: qual seja: 8 
anos completos de tempo de serviço vezes 0,04 pontos para cada 12 
meses completos e terás a pontuação de 0,32. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

399 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, a nota de títulos 
não foi atribuída, pela ausência da pontuação mínima, conforme 
preconizado no item 8.9 da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de 
dezembro de 2019. Destarte, a nota do recorrente foi de9,80 assim, não 
recebe pontuação dos títulos. 
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PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

399 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 
INDEFERIDO 

Recorrente não observa que o Edital é claro em seu item 3.10.1 ao 
constar '[...] apesar de replicadas, o procedimento exige o preenchimento 
completo de dois cartões resposta (um para cada cargo), sendo 
computadas as respostas aplicadas em cada cartão resposta [...]'. 
 
Destarte, é de responsabilidade do Candidato realizar a leitura do Edital, 
não sendo de reponsabilidade do fiscal de sala leitura e orientações 
acerca da forma correta de preenchimento do cartão de resposta. 
 
Ainda, além de indicado no item 3.10.1 do Edital que todas as questões 
precisam ser preenchidas de forma completa, o próprio cartão de 
respostas do recorrente no item 'instruções' traz a informação 'não deixe 
respostas em branco'. 

PROFESSOR DE ARTE (EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

DO 1° AO 9° ANO) (HABILITADO) 
1047 

PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, tendo os 
documentos analisados e deferidos, a nota de títulos não foi atribuída, 
pela ausência da pontuação mínima, conforme preconizado no item 8.9 
da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de dezembro de 2019. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

663 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não observa que recebeu a pontuação máxima dos títulos 
apresentados, qual seja: 8 anos completos de tempo de serviço, 
totalizando 0,32 pontos; 1,00 de pós-graduação e 2,00 de cursos de 
aperfeiçoamento, totalizando 3,32 pontos. A pontuação obtida está clara 
na composição de sua nota. Os outros títulos foram desconsiderados 
pois já haviam sido somados na composição dos 8 anos de tempo de 
serviço. Assim, como foram enviados vários arquivos com o mesmo 
documento, foi analisado um arquivo, com o totalizador de 8 anos e os 
demais desconsiderados, para que não fossem lançados em duplicidade. 
Assim, recomendamos ao recorrente que efetue a conta: qual seja: 8 
anos completos de tempo de serviço vezes 0,04 pontos para cada 12 
meses e terás a pontuação de 0,32. 



 

 

Estado de Santa Catarina 

Município de Morro da Fumaça 

Processo Seletivo Público 02/2019 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

662 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, a nota de títulos 
não foi atribuída, pela ausência da pontuação mínima, conforme 
preconizado no item 8.9 da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de 
dezembro de 2019. Destarte, a nota do recorrente foi de 21,40 assim, 
não recebe pontuação dos títulos. 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 1010 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 
DEFERIDO 

Resta razão ao recorrente. Os títulos do cargo de coordenador 
pedagógico foram reprocessados e corrigida a pontuação dos candidatos 
com a exclusão do item da prova de títulos. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

192 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não observa que o percentual de 30% da nota da prova 
objetiva totaliza 28,20 pontos. Assim, absolutamente todos os candidatos 
com nota inferior a 30%, ou seja, nota inferior a 28,20 pontos, não 
tiveram os títulos pontuados. Destarte, o valor da prova objetiva não é 
100,00 e sim 94,00, uma vez que a prova de títulos totaliza 6,00 

PROFESSOR DE ARTE (EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

DO 1° AO 9° ANO) (HABILITADO) 
366 

PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, tendo os 
documentos analisados e deferidos, a nota de títulos não foi atribuída, 
pela ausência da pontuação mínima, conforme preconizado no item 8.9 
da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de dezembro de 2019. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

121 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
Foram reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação 
inerente aos títulos. 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (1° 
AO 5° ANO) (HABILITADO) 

123 
PROVA DE 
TÍTULOS 

INDEFERIDO 

Recorrente não atingiu a nota mínima para receber a pontuação de 
títulos, qual seja 30% ou mais de acertos na prova objetiva. Assim, 
embora tenha enviado os títulos nos prazos do Edital, a nota de títulos 
não foi atribuída, pela ausência da pontuação mínima, conforme 
preconizado no item 8.9 da Errata de nº 02.2/2019 publicada em 04 de 
dezembro de 2019. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (HABILITADO) 

154 
PROVA DE 
TÍTULOS 

DEFERIDO 
Foi reprocessado o seu título de pós graduação e atribuída a pontuação 
inerente aos títulos. 

 


