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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS 
ANITA GARIBALDI/SC – EDITAL Nº 01/2019 

 
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA AS NOTAS DA PROVA 

DE CONHECIMENTOS, DE TÍTULOS E A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 
 
 

A Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos do 
Município de Anita Garibaldi/SC, originado pelo Edital nº 01/2019, torna público, para 
conhecimento dos interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos 
formulados pelos candidatos, prolatou as seguintes decisões: 

 
 
 
 

1. Ficam estabelecidas as seguintes decisões quanto aos recursos contra as provas de 
conhecimentos, prova de títulos e a classificação preliminar: 
 

INSC CANDIDATO CARGO DESPACHO DECISÃO 

0188 TANIA APARECIDA PACHECO TELES   PROF. DE ED.  INFANTIL Procedente Alterar decisões 

0239 JULY ANNE FAÉ   PROF. ANOS INICIAIS Improcedente Manter decisões 

0249 DAIANE BURIGO TAVARES   PROF. ANOS INICIAIS Improcedente Manter decisões 

0266 JOSIANE BURIGO DE MENECH   PROF. DE ED.  INFANTIL Improcedente Manter decisões 
 
 
 

2. Ficam adotadas as seguintes decisões quanto às notas da prova objetiva de 
conhecimentos, prova de títulos e a classificação preliminar ante as seguintes justificativas: 
 

PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO 

0188 TANIA APARECIDA PACHECO TELES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

DECISÃO: 

A recorrente requer revisão da nota da prova de títulos e alteração da classificação preliminar. 
Consultando a Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, devidamente designada pela 
Portaria nº 052/2019, responsável pelo recebimento, análise e julgamento dos títulos apresentados 
no certame em comento, consoante disposições do item 8.6 e seguintes do Edital, constatou-se a 
ocorrência de falha no processo de digitalização no rodapé das páginas do relatório que contém as 
notas da avaliação de títulos, impossibilitando a visualização do lançamento de nota à reclamante 
que, faz jus à pontuação pleiteada, nos termos do título acadêmico regularmente apresentado. 
Recurso procedente. Decisões alteradas. Classificação final alterada. É o parecer. 
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PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

INSCRIÇÃO CANDIDATA CARGO 

0239 JULY ANNE FAÉ PROFESSOR ANOS INICIAIS 

DECISÃO: 

A recorrente requer correção da nota da prova de conhecimentos e da classificação final. Requer 
acréscimo da pontuação relativa à questão nº 02, que foi anulada, e que não lhe teria sido atribuída. 
Alega que, com isso, obteve 05 acertos na área de conhecimentos específicos. Consultando o 
respectivo cartão respostas verifica-se a improcedência do recurso, eis que seus acertos na prova de 
conhecimentos específicos foram 03 (questões 05-06-09), mais o acréscimo da questão nº 02 
(anulada), que lhe fora regularmente concedido, totalizando nota 2,40 e não 05 acertos conforme 
alega; são 04 acertos já considerando a questão anulada. Conceda-se vistas do cartão-respostas à 
interessada. Portanto, nota e classificação corretamente indicados no relatório preliminar. Recurso 
não provido e improcedente. Classificação final mantida. Decisões mantidas. É o parecer. 

 
 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

INSCRIÇÃO CANDIDATA CARGO 

0249 DAIANE BURIGO TAVARES PROFESSOR ANOS INICIAIS 

DECISÃO: 

A recorrente requer correção da nota da prova de conhecimentos e da classificação final, alegando 
que não lhe fora atribuído o acréscimo de pontos da questão nº 18 (anulada). Consultando o 
respectivo cartão respostas verifica-se a improcedência do recurso, eis que seus acertos na prova de 
língua portuguesa foram 03 (15-16-19), mais o acréscimo da questão nº 18 (anulada), que lhe fora 
regularmente atribuída, totalizando nota 1,20; são 04 acertos já considerando a questão anulada. 
Conceda-se vistas do cartão-respostas à interessada. Portanto, nota e classificação corretamente 
indicados no relatório preliminar. Recurso não provido e improcedente. Classificação final mantida. 
Decisões mantidas. É o parecer. 

 
 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

INSCRIÇÃO CANDIDATA CARGO 

0266 JOSIANE BURIGO DE MENECH PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

DECISÃO: 

A recorrente requer correção da nota da prova de conhecimentos e da classificação final. Requer 
acréscimo da pontuação relativa à questão nº 02 (anulada). Alega que “gabaritou” 05 acertos na 
área de conhecimentos específicos e requer acréscimo de pontos da questão anulada com alteração 
da classificação final. Consultando o respectivo cartão respostas verifica-se a improcedência do 
recurso, eis que seus acertos na prova de conhecimentos específicos foram 04 (01-05-07-09), mais o 
acréscimo da questão nº 02 (anulada), que lhe fora regularmente atribuída, totalizando nota 3,00; 
são 05 acertos já considerando a questão anulada. Não há que se falar em nota 3,60. A nota correta 
da prova específica é 3,00 - conforme regularmente indicada no relatório preliminar. Conceda-se 
vistas do cartão-respostas à interessada. A requerente assevera ainda, que “se não obtiver êxito 
entrará na justiça por seus direitos”. Recomenda-se, por mera prudência, uma breve conferência de 
suas respostas do caderno com aquelas consignadas no cartão, pois se presume, mais uma vez, 
tratar-se de um clássico erro procedimental de transferência de respostas. Portanto, nota e 
classificação corretamente indicados no relatório preliminar. Recurso não provido e improcedente. 
Classificação final mantida. Decisões mantidas. É o parecer. 
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É o relatório. 

 
 

Banca Examinadora 
SIGMA Assessoria e Consultoria 

 
 
 

 
 
 

Publicado em 02 de abril de 2019. 
Realização: SIGMA Assessoria e Consultoria. 


