PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE

RECURSOS SOBRE A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR E A PROVA DE TÍTULOS
RECURSO CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR E PROVA TÍTULOS
INSCRIÇÃO

698

698

262

423

500

NOME

ANDREA CRISTIANE
FIDELIS GREGORIO

ANDREA CRISTIANE
FIDELIS GREGORIO

DETALHES

Bom dia
GOSTARIA QUE REVISASSEM MINHA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TITULO.OBRIGADO

A nota da minha prova está errada- CG-0,90 -ATU-0,48- CE- 1,20
Prova de titulo- 3,50
tempo serviço -0,50- total de tudo- 6,58 - é a nota correta. favor corrigir. obrigado desde já.

ANDRESSA MARTINS
VIEIRA

Favor reavaliar minha pontuação ( tempo de serviço, especialização e curso).

ANDREZA CYPRIANO

Bom dia, analisando o tempo de serviço, foi percebido que teve algumas datas que não foram
computadas. adicionei novamente na pagina da prova de títulos. São os tempos de serviço que não
fizeram paralelo a outro tempo, pois teve ano de no contrato ter data começo e data fim.
estou enviando as datas e o tempo de serviço para serem analisados.
Obrigada pela Atenção.
12/02/2007 à 03/09/2007 (Prefeitura de Cocal do Sul)
21/02/2011 à 20/12/2011, 04/02/2015 à 22/12/2015, 09/02/2017 à 30/11/2017 (Rede estadual de Santa
Catarina)
e no período da APAE também teve alguns meses que não foram paralelos ao tempo de serviço,
07/03/2005 à 30/12/2005

BEATRIZ MARIA MARIANI
PIROVANO

-

SITUAÇÃO

RESPOSTA

DEFERIDO

Recurso recebido, de
acordo com as
comprovações
encaminhadas sua
pontuação na prova de
títulos ficou:
Especialista - 1,50
Cursinhos - 1,00
Tempor serviço (4 anos)
0,40
Totalizando: 2,90
Grata

INDEFERIDO

Prezada Candidata,
Favor conferir seu gabarito
que esta disponível na área
do candidato, pois em CG
você acertou apenas 04
questões totalizando 0,60.
(você tem a questão 1 que
vc anulou pois assinalou
duas alternativas). Em ATU
sua nota 0,48 e em CE a
nota foi 1,20.
Na Prova Títulos Especialista 1,50 Cursinhos
1,00 Tempo de Serviço 0,50
- (a cada ano 0,10) Total da
Prova de Títulos será de
3,00.
Favor conferir melhor o seu
cartão resposta que esta
disponível na área do
candidato.
Grata

DEFERIDO

Prezada Candidata,
Sua pontuação na Prova de
Títulos é de 3,00 pontos,
sendo 1,50 da
especialização, 1,00 dos
cursos e 0,50 do tempo de
serviço. Em relação ao
tempo de serviço você tem
05 anos e 11 meses, mais
para pontuar só pode em
anos fechados.
A disposição,
Grata

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso, foi deferido seu
pedido de reavaliação de
seu tempo de serviço e foi
validado os 10 anos
conforme pede o edital e
confirmado com suas
declarações.
Att,
Comissão do processo
Seletivo

IMPROCEDENTE

Cara Candidata!
Seu recurso é
improcedente, pois você
não solicita nada. Em que
podemos lhe ajudar?
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

Página 1 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE

RECURSOS SOBRE A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR E A PROVA DE TÍTULOS
RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO, constante
no Edital n. 004/2017 e em suas retificações, publicados no endereço eletrônico
www.unibve.net/concursos, e realizado pela Entidade: Fundação Barriga Verde - FEBAVE.

500

762

1222

BEATRIZ MARIA MARIANI
PIROVANO

BRUNA DA SILVA DIAS

CRISTIANE CANDIDO
DOS SANTOS LEITE

Eu, Beatriz Maria Mariani Pirovano, portador do documento CPF nº 051.075.169-55, inscrição nº 500,
para concorrer a uma vaga no processo seletivo da Secretaria de Educação de Urussanga, apresento
recurso referido a este Processo, contra decisão do mesmo.
A decisão objeto de contestação é sobre o curso de aperfeiçoamento de 100/hr, que não foi somado
junto aos demais títulos, fazendo com que minha classificação ficasse na posição de nª 275.
Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são a respeito a classificação, pois o resultado
divulgado não condiz com os títulos que foram enviados no momento da inscrição.
Urussanga , 27 de janeiro de 2017.

Favor revisar minha pontuação. (magistério, cursos e tempo de serviço).
Percebi que muitos candidatos ganharam décimos após enviar documentos.
O envio de documentos era até que data? Consta no edital que seria até dia 03 de Janeiro de 2018.
Obrigada.

Olá boa noite, venho por meio desse recurso pedir o deferimento da minha pós.
Tinha mandado JPG , agora estou enviando PDF da mesma forma que enviei para o processo seletivo
de Orleans, que o mesmo veio deferido!
Obrigada!

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e seu arquivo para
que deferíssemos sua
pontuaçãol em cursos de
aperfeiçoamento.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e foi deferido seu
pedido, onde podemos
responder-lhes que de
acordo com a sua
documentação sua
pontuação seria: magistério
com 0,80, cursos com 100
horas: 1,0 e tempo de
serviço 0,10 para cada ano
e você tem 3 anos, 2 meses
e 26 dias que vale: 0,30,
totalizando: 2,1
Quanto ao envio de
documentos seria
03/01/2018, conforme edital
e no dia 29/01, prazo para
recursos sobre a
classificação preliminar e
prova de títulos, dando
direito ao candidato de
correções e análise da
banca.
Sendo para o momento,
colocamo-nos a disposição.
Att,
Comissão do Processo
seletivo.

INDEFERIDO

Prezada candidata,
Para o seletivo do municipio
de Urussanga, não poderá
ser considerado declaração
de conclusão de pós
graduação como
comprovante, pois conforme
previsto no edital deste
município, para pontuar
como especialsita o
candidato deverá apresentar
o Certificado devidamente
registrado.
Por isso o envio de sua
declaração para o Seletivo
de Urussanga foi indeferido.
Foi conferido o seu tempo
de serviço e ficará em mais
de 2 anos, pontuando com
0,20 nest tópico.
Grta
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1222

1222

CRISTIANE CANDIDO
DOS SANTOS LEITE

CRISTIANE CANDIDO
DOS SANTOS LEITE

Olá boa noite, venho por meio desse recurso pedir o deferimento da minha pós.
Tinha mandado JPG , agora estou enviando PDF da mesma forma que enviei para o processo seletivo
de Orleans, que o mesmo veio deferido!
Obrigada!

Boa Noite!Entrei com recurso sobre minha pós,veio indeferida, agora estou enviando meu certificado de
graduação.

INDEFERIDO

rezada candidata,
Para o seletivo do municipio
de Urussanga, não poderá
ser considerado declaração
de conclusão de pós
graduação como
comprovante, pois conforme
previsto no edital deste
município, para pontuar
como especialsita o
candidato deverá apresentar
o Certificado devidamente
registrado.
Por isso o envio de sua
declaração para o Seletivo
de Urussanga foi indeferido.
Foi conferido o seu tempo
de serviço e ficará em mais
de 2 anos, pontuando com
0,20 neste tópico.
Grta

DEFERIDO

Recurso recebido, sua
comprovação de graduação
foi recebida e sera
analisada, aguardar a
publicação oficial, onde
você irá pontuar na prova de
títulos com 2,20.
Grata

494

DAIANE BARDINI
FERNANDES

Venho solicitar a revisão da prova de títulos.

DEFERIDO

Recurso recebido,
A candidata encaminhou
para a prova de títulos, que
encontra-se disponível na
área da candidata:
Magisterio 0,80
Cursos 1,00
Tempo de serviço (02 anos)
0,20
Total da Prova de Títulos 2,00
Agora a candidata
encaminhou a comprovação
de graduação, portanto
iremos reavaliar o sua nota
na prova de títulos.
Grata

494

DAIANE BARDINI
FERNANDES

Venho solicitar a revisão da prova de títulos.

DEFERIDO

Recurso recebido e será
reconferido.
Grta

DEFERIDO

Recebido e deferido os
cursos de aperfeiçoamento,
dentro do limite de 100h.
Aguardar as próximas
publicações da classificação
prelimianar.
Grata

INDEFERIDO

Prezada candidata,Para o
seletivo do município de
Urussanga, não poderá ser
considerado declaração de
conclusão de pós
graduação como
comprovante, pois conforme
previsto no edital deste
município, para pontuar
como especialista o
candidato deverá apresentar
o Certificado de Conclusão
devidamente registrado.Em
relação aos cursos de
aperfeiçoamento o minimo
que poderá ser considerado
são cursos de 08horas.Grta

937

206

DANIELA MATOS TIBES
DA SILVA

DJNE EIRE SILVEIRA
FERNANDES BROLESI

FOI INSERIDO NO CAMPO DE TÍTULOS OS CERTIFICADOS TOTALIZANDO 105 HORAS DE
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA SOMATÓRIA NA NOTA CLASSIFICATÓRIA. O MESMO
NÃO FOI ANEXADO ANTERIORMENTE POR LAPSO NO ENVIO.

gostaria de recorrer e pedir que vocês analisem novamente as provas de títulos e cursos de
aperfeiçoamento. enviei estes documentos dentro do prazo, conforme o item 7.2 e 7.3 do edital, mas
eles foram dados como indeferidos. Por favor analisar, pois a prova de títulos mudara significativamente
a minha classificação.

Página 3 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE

RECURSOS SOBRE A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR E A PROVA DE TÍTULOS

206

748

748

819

822

822

DJNE EIRE SILVEIRA
FERNANDES BROLESI

EDSON ROGERIO DA
SILVA

referente ao recurso #632 com a soma da especialização e os cursos de aperfeiçoamento minha
posição na lista de classificação subirá significativamente, lembrando que o histórico e a declaração da
especialização só possuem frente (não possuem verso), agradeço a compreensão.

Revisäo da nota do teste pratico de motorista escolar.

EDSON ROGERIO DA
SILVA

gostaria que me enviassem a copia da prova

ESTELA DE OLIVEIRA
DALLA VEDOVA

Tenho tempo de serviço em Cocal do Sul e em Urussanga.
Foi indeferido meu tempo de serviço em Cocal do Sul, que é bem maior do que o tempo de serviço em
Urussanga, sob alegação de os arquivos anexados serem iguais e as horas estarem contabilizadas no
primeiro arquivo. Mas os arquivos anexados não são iguais, sendo que o arquivo deferido diz respeito a
624 dias trabalhados, e o arquivo anexado que foi indeferido tem muito mais dias trabalhados do que a
quantidade de dias expressa no arquivo deferido. Sendo assim, a contagem do meu tempo de serviço
está errada e peço a correção.

ESTELA DE OLIVEIRA
DALLA VEDOVA

Tenho tempo de serviço em Cocal do Sul e em Urussanga.
Foi indeferido meu tempo de serviço em Cocal do Sul, que é bem maior do que o tempo de serviço em
Urussanga, sob alegação de os arquivos anexados serem iguais e as horas estarem contabilizadas no
primeiro arquivo. Mas os arquivos anexados não são iguais, sendo que o arquivo deferido diz respeito a
624 dias trabalhados, e o arquivo anexado que foi indeferido tem muito mais dias trabalhados do que a
quantidade de dias expressa no arquivo deferido. Sendo assim, a contagem do meu tempo de serviço
está errada e peço a correção.

ESTELA DE OLIVEIRA
DALLA VEDOVA

Tenho tempo de serviço em Cocal do Sul e em Urussanga.
Foi indeferido meu tempo de serviço em Cocal do Sul, que é bem maior do que o tempo de serviço em
Urussanga, sob alegação de os arquivos anexados serem iguais e as horas estarem contabilizadas no
primeiro arquivo. Mas os arquivos anexados não são iguais, sendo que o arquivo deferido diz respeito a
624 dias trabalhados, e o arquivo anexado que foi indeferido tem muito mais dias trabalhados do que a
quantidade de dias expressa no arquivo deferido. Sendo assim, a contagem do meu tempo de serviço
está errada e peço a correção.

INDEFERIDO

Prezada candidata,Para o
seletivo do município de
Urussanga, não poderá ser
considerado declaração de
conclusão de pós
graduação como
comprovante, pois conforme
previsto no edital deste
município, para pontuar
como especialista o
candidato deverá apresentar
o Certificado de Conclusão
devidamente
registrado.Para os cursos
de aperfeiçoamento só
podrá ser considerado
cursos com no mínimo 08
horas.Grta

DEFERIDO

Prezado candidato,
A prova composta por 10
questões, que totalizaria
nota final 4,00, caso o
candidato não cometesse
nenhuma inflação. Na sua
prova prática para o cargo
de motorista você obteve 05
acertos, totalizando a nota
2,00.
Assim atendendo o seu
pedido de recurso, nos
colocamos a disposição.
Comissão do Processo
Seletivo.

INDEFERIDO

Prezado candidato,
O prazo para recursos
referente a questões de
prova se encerrou às
23h59min do dia 23/01.
Estamos agora no período
dos recursos referente a
classificação preliminar,
toernando assim seu
recurso fora do prazo.
Grata

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e já foi revisto seus
documentos e inscrições.
Reveja, reavalie e qualquer
coisa estamos a disposição.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e já foi revisto seus
documentos e inscrições.
Reveja, reavalie e qualquer
coisa estamos a disposição.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e já foi revisto seus
documentos e inscrições.
Reveja, reavalie e qualquer
coisa estamos a disposição.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.
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166

522

1213

EVA RENILDA NUNES DA
SILVA

FABRICIA DE BEM
RIBEIRO

GRACILENE EMILIA
LIBERATO MIOTELLO

Bom dia, peço por gentileza que reveem a classificação para monitor escolar,pois fiz a prova e tive nota
final 6,50 e fui desclassificada.
Antes de fazer a inscrição eu mandei e-mail para saber se eu poderia fazer a inscrição para 2 cargos e
o pessoal da banca me responderam que sim poderia fazer sem problemas.

verificar meus títulos pois não estava conseguindo mais acessar o sistema tive que mudar a senha para
poder enviá-los.
não foram pontuados.

O motivo por eu estar recorrendo é por que fui desclassificada e queria uma justificativa quanto a
isso,qual o motivo de eu não conseguir ser classificada.Obrigada.

DEFERIDO

Recurso recebido e
analisado, e será corrigido a
sua classificação.
Aguardar a próxima
publicação das
classiifcações preliminares
que sairá hoje 29/01, até
final noite.
GRATA
Comissão do Processe
Seletivo.

DEFERIDO

Recurso recebido,
Após o envio correto das
comprovações para a prova
de títulos, sua nota nesta
prova será de :
Especialização - 1,50
Cursos - 1,00
Tempo serviço 0,70
Aguardar as próximas
publicações das
classificações preliminares.
Grata

DEFERIDO

Cara Candidata!
De acordo com o edital no
item 10.1,serão
considerados aprovados no
Processo Seletivo os
candidatos que obtiverem
média final maior ou igual a
1,0 (Um) e você alcançou a
pontuação para ser
classificada. Portanto, favor
aguardar a classificação
oficial dia 31/01/18.
Att,
Comissão do processo
Seletivo.

DEFERIDO

Prezada Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e foi deferido para a
revisão do computo de
tempo de serviço e foi
verificado que você
encaminhou tres arquivos
dos quais constavam com
os seguintes tempo:5 anos,
10 meses e 31 dias, de
Urussanga e 4 anos do
Estadoo de Santa Catarina
e no outro arquivo se repete
o mesmo documento.
Sendo assim, o computo
total são de 9 anos de
tempo de serviço.
Sendo para o momento,
desde já, colocamo-nos a
disposição.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

INDEFERIDO

Prezada candidata,
Favor confereir na área de
candidato em enviar título
os arquivos encaminhados
dos cursinhos, pois só
aparece encaminhado pela
candidata 32h de cursos de
aperfeiçoamento.
O certificado do CEDUTEC
não esta anexado lá na área
do candidato.
Favor conferir e corrigir até
as 23h59min do dia de hoje
29/01/2018.
Grata

Solicito a revisão do meu tempo de serviço sendo que somente foi computado o primeiro anexo com os
anos em que trabalhei como professora na rede municipal. O segundo anexo consta como indeferido,
porém se refere aos anos em que lecionei na rede estadual.
1121

ISABEL CRISTINA
RODRIGUES DA SILVA

Grata pela atenção.
Cordialmente
Isabel Cristina Rodrigues da Silva

1014

ISADORA MARTINS
CONCER

Alegação: Reavaliação da prova de títulos, pois enviou mais de 100 horas de curso e contou apenas 32
horas desta forma de 2,12 passa para 2,8. Sendo que a media final passaria de 6,95 para 7,63.
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1075

160

792

JARILTON DOS SANTOS
ROSA

O TEMPO DE SERVIÇO A CADA UM ANO 0,10,CADA DOCUMENTO QUE ENVIEI CORRESPONDE
AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CADA INSTITUIÇÃO QUE FORAM TRÊS, VOCÊS
PONTUARAM SOMENTE UM, ESTOU MANDANDO OS DOIS QUE VOCÊS NÃO PONTUARAM.

JOANA MARTINS
BARZAN

Gostaria que recontasse minha pontuação. (especialização,cursos, tempo de serviço).
Obrigada.

JOICE CIPRIANO
CRESTANI

Gostaria que fosse revisto meus pontos dos títulos. Se verificarmos detalhadamente no site o que enviei
equivale a seguinte situação:
* pós graduação : 1,50 pontos
* curso de aperfeiçoamento: 1,00 ponto
* tempo de serviço: 0,40 pontos
Na classificação preliminar minha pontuação nos títulos ficou 2,40 pontos, porém somando pelos meus
cálculos deveria ser 2,90 pontos.

DEFERIDO

Caro Candidato.
Obrigado por enviar seu
recurso e foi deferido seu
pedido de reavaliar seus
documentos de tempo de
serviço e recalculados
somou um total de 25
meses = 2 anos.
Att,
Comissão do processo
Seletivo

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e foi deferido seu
pedido da inscrição 160. De
acordo com o edital, ficando
com as seguintes
pontuaçaões:
Especialização: 1,50, curso
100 horas: 1,0 e tempo de
serviço com apenas uma
declaração com 3 anos, 9
meses, 25 dias, valendo
0,10 para cada ano: 0,30.
Total de pontos: 2,8.
Sendo para o momento,
desde já colocamo-nos a
disposição.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo

DEFERIDO

Recurso recebido, após a
correção por parte da
candidata no envio correto
da sua titulação, foram
deferidos os recursos
encaminhados.
Aguardar a próxima
publicação da classificação.
Grata

DEFERIDO

Recurso recebido e
analisado, e será corrigido a
sua classificação.
Aguardar a próxima
publicação das
classiifcações preliminares
que sairá hoje 29/01, até
final noite.
GRATA
Comissão do Processe
Seletivo.

RECURSO
À COMISSÃO JULGADORA DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE URUSSANGA/SC
EU, JOICE SCARPATO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ESTUDANTE, CPF: 083.794.999-80, RESIDENTE
E DOMICIALIADA À RUA ESTRADA GERAL RIO COMPRUDENTE, BAIRRO RIO COMPRUDENTE,
MUNICIPIO DE COCAL DO SUL/SC, CEP: 88.845-000, FONE -48- 9.9963.0270, VENHO, ATRAVES
DESTE, TEMPESTIVAMENTE, APRESENTAR RECURSO REFERENTE MINHA CLASSIFICAÇÃO
PRELIMINAR NA PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE MONITOR ESCOLAR DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL INCLUSIVA, CONFORME CONSTA DE MEU PRONTUÁRIO JUNTO A ESTE ORGAO,
PELOS FATOS E FUNDAMENTOS QUE SEGUEM:

APOS REALIZAR DETIDAMENTE A PROVA OBJETIVA EM APREÇO, OBTIVE NOTA GERAL 8,0
(OITO), CONFORME CONSTA DO EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO.

1126

JOICE SCARPATO

ENTRETANTO, VÁRIOS OUTROS CANDIDATOS QUE OBTIVERAM NOTA GERAL MENOR DO QUE
A MINHA, ENCONTRAM-SE CLASSIFICADOS EM POSIÇÕES SUPERIORES, O QUE VIOLA,
INTRINSECAMENTE, OS DITAMES PREVISTOS NO REFERIDO EDITAL E RESPECTIVO
REGULAMENTO COMPETENTE, POIS EU OBTIVE NOTA SUPERIOR DAQUELES CANDIDATOS
QUE APRESENTAM NOTAS INFERIORES A MINHA, CONFORME VERIFICA-SE NO EDITAL DO
RESULTADO PRELIMINAR ATINENTE.
DESTARTE, A REVISÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME EM TELA É MEDIDA QUE SE
IMPOE, NA FORMA DA LEI, A FIM DE CONTEMPLAR A MAIS VENERÁVEL E SALUTAR: JUSTIÇA!!!

ISTO EXPOSTO, REQUER, MUITO RESPEITOSAMENTE, QUE ESTA COMISSÃO ACOLHA O
INTEIRO TEOR DESTE RECURSO, A FIM DE RECLASSIFICAR A MINHA POSIÇÃO NO EDITAL DE
RESULTADO FINAL DA PROVA CONCERNENTE, PUBLICANDO NOVO RESULTADO PARA
CIENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS.
NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO.

URUSSANGA/SC, 28 DE JANEIRO DE 2018.

JOICE SCARPATO
RECORRENTE/CANDIDATO
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Prezados Senhores:

842

112

112

JOSÉ NAZARENO SOUZA

KAROLINE SORATO

KAROLINE SORATO

Conforme a lista de classificação divulgada notei que a nota de conhecimento específico não apareceu.
Pelo gabarito eu acertei todas as 7 questões, ou seja, fazendo as contas, eu tirei 4,20. Fazendo a
somatória, a minha nota passa para 8,55. Por gentileza, gostaria que verificassem o que ocorreu.
Atenciosamente,
José Nazareno Souza

Não estou satisfeita com minha classificação,pois teve muitas pessoas que aumentaram suas nota e
passando na minha frente,tendo muita diferença da classificação anterior.

Estou entrando em recurso referente a classificação do processo seletivo em monitora escolar de
educação especial inclusiva. Minha classificação de 28 para 35, muitas pessoas que estavam depois de
mim aumentaram suas notas como tbm sua posição na classificação sendo que as mesmas no qual
conheço não entraram com recurso para essa alteração. No meu direito de inscrita gostaria de saber o
por que aconteceu isso.

DEFERIDO

Recurso recebido, referente
a pontuação nas questões
especificas foram corrigidos,
porém a sua nota de títulos
é de 1,44, totalizando sua
Nota Final em 6,75.

INDEFERIDO

Prezada candidata,
A publicação do dia 26/01
foi a primeira classificação
preliminar, após analise dos
recursos recebidos,
publicou-se a a segunda
classificação prelimianas,
após analise parcial do
recursos do dia 29/01.
Tiveram alguns candidtos
que estavam com nota final
superior a 3,00 e estava
aparecendo
desclassificados no
relatório, foi realizado a
conferencia e publicado
nesta nova classificação
preliminar. Amanhã dia
31/01 será publicado a
Classificação Oficial deste
Processo Seletivo.
GRATA

INDEFERIDO

Prezada candidata,
A publicação do dia 26/01
foi a primeira classificação
preliminar, após analise dos
recursos recebidos,
publicou-se a a segunda
classificação prelimianas,
após analise parcial do
recursos do dia 29/01.
Tiveram alguns candidtos
que estavam com nota final
superior a 3,00 e estava
aparecendo
desclassificados no
relatório, foi realizado a
conferência e publicado
nesta nova classificação
preliminar. Amanhã dia
31/01 será publicado a
Classificação Oficial deste
Processo Seletivo.
GRATA

INDEFERIDO

Prezada candidata,
Referente ao recurso
encaminhado, foi verificado
que o seus cursos de
aperfeiçoamento
encmainhado estão todos
indeferidos, pois todos estão
fora do prazo previsto no
Edital apra validar os
cursos. Por isso você não
obteve o 1,00 dos
cursinhos. Caso você tenha
cursos dentro do prazo
previsto em edital, poderá
encaminha-los até
23h59min do dia
29/01/2018.
A pontuação da sua prova
escrita esta correta com a
apresentada por você.
O seu tempo de serviço é
de 7 anos, onde você irá
pontuar com 0,70.
Agradecemos o envio do
seu recurso.
Grta

SOLICITO CONFERENCIA DA PONTUAÇÃO FINAL, POIS A MESMA ESTA EM DESACORDO COM
A DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE E A PONTUAÇÃO OBTIDA NA PROVA ESCRITA.
SEGUE EXPLICAÇÃO:
Pontuação da prova de Títulos
Especialização = 1,5 pontos
Curso de aperfeiçoamento de 100 hs = 1,0 pontos
Tempo de Serviço de 07 anos = 0,7 pontos
Total da prova de Títulos = 3,2

51

KATIUCIA AMBONI
ROCHA MENEGHEL

Pontuação da Prova Escrita:
Especificas = 3,0
Gerais = 0,9
Atualidades = 0,24
Total da prova Escrita = 4,14
Somando a nota da prova + a nota da prova de títulos temos:
Nota da prova escrita (4,14) + nota da prova de títulos (3,2)
Então : 4,14 + 3,2 = 7,34
A nota total correta para classificação seria de 7,34.
OBRIGADA!
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Reenviei os cursos de aperfeiçoamento 100 horas.
Acredito que agora está correto.
Pontuação da prova de Títulos
Especialização = 1,5 pontos
Curso de aperfeiçoamento de 100 hs = 1,0 pontos
Tempo de Serviço de 07 anos = 0,7 pontos
Total da prova de Títulos = 3,2
51

KATIUCIA AMBONI
ROCHA MENEGHEL

Pontuação da Prova Escrita:
Especificas = 3,0
Gerais = 0,9
Atualidades = 0,24
Total da prova Escrita = 4,14

DEFERIDO

Prezada Candidata,
As informações repassadas
por você estão corretas,
estamos ainda analisando
os títulos encaminhados
dentro do período de
recurso, por isso peço a
gentileza de aguardar a
publicação oficial da
classificação que sair´dia
31/01.
Grata

DEFERIDO

Recurso recebido e
deferido.
Foi reconferido o seu tempo
de serviço e fechou em 7
anos, sua pontuação neste
tópico será de 0,70.
Aguardar as próximas
publicações das
classificações preliminares.
Grta

DEFERIDO

Recurso recebido,
analisado, conferido.
Realmente a candidata
possui mais de 05 anos de
tempo de serviço.
Já esta sendo corrigido,
aguardar as próximas
publicações da classificação
preliminar.
Grata

DEFERIDO

Recurso recebido, analisado
e já deferido.
Já foi analisado o envio da
comprovação de sua
especialização, onde agora
você encaminhou de
maneira correta.
Aguardar as próximas
publicações do resultado da
classificação.
Grata
Comissão do Processo
Seletivo.

Somando a nota da prova + a nota da prova de títulos temos:
Nota da prova escrita (4,14) + nota da prova de títulos (3,2)
Então : 4,14 + 3,2 = 7,34
A nota total correta para classificação seria de 7,34

862

KEZIA FERNANDES
AMERICO

Os documentos que mandei referentes ao meu tempo de serviço estão indeferidos, pois segundo a
banca examinadora, repeti o envio e foi calculado todo o tempo que trabalhei no primeiro documento
que enviei.
Acontece que algumas data coincidem sim, pois trabalhei em escolas diferente no mesmo ano letivo.
Porém, não foi calculado o tempo de serviço de outros anos letivos que estão no mesmo documento
enviado.
Parece-me que foi calculado somente apenas um documento que enviei.
Favor verificar.

Boa tarde. Estou entrando com recurso em relação o meu tempo de serviço, pois a banca contou só 4
anos,eu eu tenho 5 anos já de tempo de serviço, gostaria que recontasse novamente. Minha
classificação foi 99 e minha nota foi 6,56. E minha pontuação de títulos foi 2,90 , e a correta seria :
3,00. E A NOTA SERIA 6.66.
Pós Graduação1.5
Curso 1.0
Tempo de serviço0.5
Total3.0
Segue uma tabela com todos os meus tempos de serviços.
No tempo de serviço de Urussanga do dia 17/02/2014 a 20/01/2015, não contei pois já contei o de
Cocal do Sul, pois foi no mesmo ano.
AFASC de Criciúma: 07/03/2012 a 06/02/2013 = 11 meses.

555

LIZIANE MARCOS DOS
SANTOS

Prefeitura de Morro da Fumaça: 06/02/2013 a 17/12/ 2013
23/03/2015 a 18/12/2015
06/02/2017 a 30/11/2017 = 2 anos , 5 meses e 3 dias.
Prefeitura de Cocal do Sul : 16/01/2014 a 07/04/2015= 1 ano, 2 meses e 22 dias
Prefeitura de Urussanga:12/02/2016 a 14/12/2016 = 10 meses e 6 dias.
ANOMESESDIAS
AFASC de Criciúma0110
Prefeitura de Morro da Fumaça253
Prefeitura de Cocal do Sul1222
Prefeitura de Urussanga0106
TOTAL550

ATENCIOSAMENTE,
LIZIANE MARCOS DOS SANTOS.
PROFESSORA HABILITADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

167

LOECIR PEREIRA JUNG

OLÁ ORGANIZADORES DO PROCESSO SELETIVO,MEUS TITULOS NÃO FORAM PONTUADOS
ENVIEI VARIAS VEZES O DIPLOMA DA PÓS GRADUAÇÃO E TAMBÉM DE LICENCIATURA E ESTA
SEMPRE COMO INDEFERIDO.FIZ INSCRIÇÃO PARA DUAS MODALIDADES ENSINO
FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL.
ESPERO RESPOSTA ATTEN: LOECIR
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167

168

168

167

640

LOECIR PEREIRA JUNG

LOECIR PEREIRA JUNG

LOECIR PEREIRA JUNG

LOECIR PEREIRA JUNG

LUANA GISLON

-

Recurso: OLÁ ORGANIZADORES DO PROCESSO SELETIVO,MEUS TITULOS NÃO FORAM
PONTUADOS ENVIEI VARIAS VEZES O DIPLOMA DA PÓS GRADUAÇÃO E TAMBÉM DE
LICENCIATURA E ESTA SEMPRE COMO INDEFERIDO.FIZ INSCRIÇÃO PARA DUAS
MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL.
ESPERO RESPOSTA AT: LOECIR

-

MEUS TITULOS NÃO FORAM PONTUADOS NECESSITO CONFERENCIA

Olá, boa tarde...
Gostaria que dessem uma conferida nos meus títulos " tempo de serviço " pois mandei três documentos
com os respectivos anos trabalhados..
Urussanga totalizando 04 anos 7 meses e 28 dias
Morro da Fumaca totalizando 8 meses e 13 dias e
Escola Particular totalizando 8 meses e 11 dias..
Consta na classificação que tenho somente 5 anos de tempo de serviço...
Mas tenho 6 anos e 22 dias...
Podem conferir pra mim....
Obrigada pela atenção...

IMPROCEDENTE

A candidata não colocou
nada neste
recurso...encaminhando em
branco.
Grata

DEFERIDO

Recurso recebido, analisado
e já deferido.
Já foi analisado o envio da
comprovação de sua
especialização, onde agora
você encaminhou de
maneira correta.
Aguardar as próximas
publicações do resultado da
classificação.
Grata
Comissão do Processo
Seletivo.

DEFERIDO

Recurso recebido, analisado
e já deferido.
Já foi analisado o envio da
comprovação de sua
especialização, onde agora
você encaminhou de
maneira correta.
Aguardar as próximas
publicações do resultado da
classificação.
Grata
Comissão do Processo
Seletivo.

DEFERIDO

Recurso recebido, analisado
e já deferido.
Já foi analisado o envio da
comprovação de sua
especialização, onde agora
você encaminhou de
maneira correta.
Aguardar as próximas
publicações do resultado da
classificação.
Grata
Comissão do Processo
Seletivo.

DEFERIDO

Recurso recebido e
deferido, será corrigido a
pontuação no tempo de
serviço.
O correto é 06 anos
pontuando com 0,60.
Aguardar a próxima
classificação.
GRATA

DEFERIDO

Recurso recebido e
deferido, será corrigido a
pontuação no tempo de
serviço.
O correto é 06 anos
pontuando com 0,60.
Aguardar a próxima
classificação.
GRATA

Art
Luana Gislon

639

LUANA GISLON

Olá, boa tarde...
Gostaria que dessem uma conferida nos meus títulos " tempo de serviço " pois mandei três documentos
com os respectivos anos trabalhados..
Urussanga totalizando 04 anos 7 meses e 28 dias
Morro da Fumaca totalizando 8 meses e 13 dias e
Escola Particular totalizando 8 meses e 11 dias..
Consta na classificação que tenho somente 5 anos de tempo de serviço...
Mas tenho 6 anos e 22 dias...
Podem conferir pra mim....
Obrigada pela atenção...
Art
Luana Gislon
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349

LUCIANA COPETTI

Bom dia!Venho por meio desta solicitar a banca examinadora deste processo seletivo a recontagem dos
meus pontos, principalmente no item que se refere a titulação onde a soma da pós e do curso está
correto, mas o tempo de serviço está errado pois tenho 8 anos e não 7 anos como foi
computado.Trabalhei também em uma Rede Particular em 2007 sendo que hoje está decretou falência
e por este motivo não foi possível pegar na escola a declaração do tempo de serviço da mesma
assinada pelo responsável , mas enviei anexo da contratação da minha carteira profissional no arquivo
em pdf com os outros tempos da Rede Municipal de Urussanga e Cocal do Sul. Por isso solicito
novamente a banca examinadora que reavalie minha pontuação fazendo a recontagem, com a
pontuação dos títulos dará 3,3 e não 3,2 totalizando assim a pontuação final de 6,03 e não 5,93 como
consta na classificação preliminar, onde sinto-me prejudicada. Atenciosamente, Luciana Copetti.

730

LUCIANA OURIQUES

Revisão da pontuação dos cargos do monitor escolar.
Minha media foi 7.50 gostaria de saber qual item que me desclassificou, pois teve outros candidatos
com a mesma pontuação e até abaixo que se classificaram.
Gostaria que fosse revisado a minha classificação pois não concordo com a mesma.

898

898

898

549

LUDIANA ANPHILOQUIO
SCARABELOT

LUDIANA ANPHILOQUIO
SCARABELOT

LUDIANA ANPHILOQUIO
SCARABELOT

LUIS CARLOS DE MELO

boa noite, gostaria que avaliasse minha classificacao pois acertei 4 na primeira parte da prova, depois 4
na outra e 4 na ultima parte. sendo que meu curso veio indeferido sendo que tenho 150 horas e nao
vejo o porque de nao contar se o maximo e 100 e eu fiz 150 h . por favor revejam minha situação.grata
pela atenção

meu tempo de serviço tambem veio indeferido sendo que trablhei e tirei o atestado na data de 2017. e
acertei so 3 na ultima parte da prova. de uma olhada com atenção na minha classificacao por favor.

por favor poderia postar outro curso pois não me obtive na data. o que poderia fazer,por favor o que
fazer.

Na Classificação não foi computado o meu titulo de magistério, e meu tempo de serviço, ambos foram
encaminhados conforme o edital e até um dia anterior a divulgação da classificação preliminar estavam
como deferido, meus pontos referente ao citado não foram computados.

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e foi deferido seu
pedido de averiguação do
tempo de serviço e
recontados para 8 anos.
Pois o anexo da carteira de
trabalho não tras sua função
que seria na eeducação
conforme edital.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

DEFERIDO

Deferido e corrigido,
aguarda o novo resultado
priliminar.

INDEFERIDO

Recurso recebido, você não
obteve a pontuação nos
cursinhos, pois o certificado
encaminhado é de 2014,
fora do prazo previsto em
edital para validar os cursos
de aperfeiçoamento.
GRATA

IMPROCEDENTE

Prezada Candidata,
Alguns arquivos
encaminahdo do tempo de
serviço, foram ideferidos,
mais estão somados o total
de tempo no arquivo
deferido, totalizando3 anos
de tempo de serviço.
Favor verificar as
informações colocadas nos
indeferimentos.
Grata

INDEFERIDO

Para você poder pontuar
nos cursinhos poderá
encaminhar a comprovação
até 23h59min do dia
29/01/2018.
Aguardamos

IMPROCEDENTE

Caro candidato,
Você tem duas inscrições, a
549 e a 551.
Na inscrição 551 você
colocou todos os arquivos
coretamente, na 549 você
só colocou os cursinhos.
Favor verificar e corrigir até
as 23h59min do dia
29/01/2018.
Grata

DEFERIDO

Recurso recebido e
analisado, e será corrigido a
sua classificação.
Aguardar a próxima
publicação das
classiifcações preliminares
que sairá hoje 29/01, até
final noite.
GRATA
Comissão do Processe
Seletivo.

DEFERIDO

Prezada candidata,
Para o cargo de professor
de artes você esta
desclassificada pois não foi
encaminhado as devidas
comprovação de titulação.
Para o cargo de monitor
suas nota final foi de 7,50 e
será classificada, pode
desconsiderar a
classificação preliminar, pois
esta será atualizad na
próxima publicação.
Grata

att Luis Carlos de Melo

1046

1044

MAIRA PEDROSO

MAIRA PEDROSO

Venho por meio deste, solicitar o esclarecimento da minha desclassificação da Prova do processo
seletivo na vaga de Monitor Escolar Educação Especial Inclusiva. Gostaria que reavaliassem a minha
nota dentro dos critérios estabelecidos no edital. Fico no aguardo.
Att; Maira Pedroso.

Venho por meio deste, solicitar o esclarecimento da minha desclassificação da Prova do processo
seletivo na vaga de Monitor Escolar Educação Especial Inclusiva. Gostaria que reavaliassem a minha
nota dentro dos critérios estabelecidos no edital. Fico no aguardo.
Att; Maira Pedroso.
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696

352

613

715

716

201

MARIA TEREZINHA
PINHEIRO

MARILU MARQUES DIAS

MARINE FREITAS
PETROSKI

Solicito recurso com relação a prova de títulos.
Enviei todos os tempos de serviços total de 10 anos, pós graduação e o curso.
Tempo de serviço= 1 ponto
Pós graduação= 1,5
Curso= 1,0
Onde totalizava 3,5
Nos meus títulos veio uma pontuação de 2,9 está errado.
Peço revisão pois enviei todos os documentos necessários.
Obrigada

Bom Dia! Venho cordialmente solicitar uma nova análise dos meus títulos. Percebi na lista de
classificação que talvez alguns deles não haviam sido incluídos. Atenciosamente Marilu Marques Dias.

Revisão da pontuação dos cargos do monitor escolar.
Minha média foi 6.0 gostaria de saber qual item que me desclassificou, pois teve colegas com a mesma
pontuação e até abaixo que se classificaram.

DEFERIDO

Recurso recebido e será
analisado,
Conferido e verificado que o
tempo de serviço da
candidata é de 10 anos,
onde deveria ter pontuado
com 1,00.
Será corrigido, aguardar as
próximas publicações da
classificações.
Grta

DEFERIDO

Boa Tarde Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e foi deferido sua
solicitação pelas horas de
cursinhos, recolocados seus
certificados validndo as 19
horas conforme edital. Pois
há um certificado verso de
120 horas que está fora da
data de validade.
Att,
Comissão do Proccesso
Seletivo.

DEFERIDO

Recurso recebido e
analisado, e será corrigido a
sua classificação.
Aguardar a próxima
publicação das
classiifcações.
GRATA

MICHELE APARECIDA
CESCONETTO

Conforme a lista preliminar lançada no dia 26/01/2018 eu estou como desclassificada para monitora
escolar educação especial inclusiva, mas porém tenho média 7,5 peço que revejam a minha situação
em relação a classificação, já que eu fiz a prova e preenchi o cartão resposta de maneira correta
conforme pede no edital. ATT. Michele Aparecida Cesconetto.

DEFERIDO

Recurso recebido e
analisado, e será corrigido a
sua classificação.
Aguardar a próxima
publicação das
classiifcações preliminares
que sairá hoje 29/01, até
final noite.
GRATO

MILENA CYBELE JORGE
MATEUS

Eu, Milena Cybele Jorge Mateus portador do documento CPF número 038.573.739-46, inscrição 716,
para concorrer a uma vaga no processo seletivo da Secretaria de Educação de Urussanga, apresento
recurso referido a este Processo, contra decisão do mesmo. A decisão objeto de contestação é sobre a
classificação que estou, sendo que outras pessoas tiraram nota menor e estão na minha frente e
classificadas, assim eu obtive nota maior e estou abaixo delas e desclassificada.
Urussanga, 27 de janeiro de 2017

DEFERIDO

Deferido e corrigido,
aguarda o novo resultado
priliminar.

DEFERIDO

Recurso recebido e
analisado,
Referente a titulação, foi
revista e deferida, estando
de acordo com o edital.
Os cursos de
aperfeiçoamento são
considerados apenas os
certificados com no mínumo
08horas, dos certificados
encaminhados os que estão
em acordo com o previsto
pelo edital totalizam 48h.
Aguardar as próximas
publicações da classificação
preliminar.
GRTA

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e foi deferido seu
pedido, refazendo-se a
contagem de tempo de
serviço por arquivo e você
alcançou os 10 anos
conforme edital.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo

MONICA CITADIN

Solicito revisão de minha prova títulos nos seguintes itens:
Escolaridade:
Neste item enviei meu diploma de Licenciatura em Ciências Biológicas (atualmente, todas as
licenciaturas são de caráter pleno) mais um certificado que comprova o meu conhecimento no idioma.
Tive meu grau de escolaridade indeferido com a justificativa: "De acordo com edital item 2.1 área 3 ,
define que para habilitado em Língua Italiana é necessário ter Graduação em Licenciatura Plena em
Língua Italiana. O seu cursos é valido para Não Habilitado."
Houve um equívoco por parte da banca examinadora por quanto no edital consta: "Habilitado –
Licenciatura Plena com conhecimento da Língua Italiana". O edital não pede que tenhamos Licenciatura
em Língua italiana, e digo isso com a certeza de quem trabalha a anos com a prefeitura, no cargo de
professora de italiano, como habilitada e nessas condições de escolaridade.
Cursos:
Tenho aproximadamente 70 hs em cursos e palestras e acho que não foram calculadas da maneira
correta. O edital diz: "7 A avaliação dos CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO ou atualização na área da
educação
será feita através de cursos de aperfeiçoamento frequentados, ministrados e concluídos no período de
01/12/2015 a 30/11/2017, com no mínimo 08 horas e no máximo 100 horas". Porém não fica claro se
cada curso deve ter no mínimo 8 horas e no máximo 100, ou se a soma de todos os cursos deve estar
dentro desse intervalo. Portanto, peço revisão desse item para que incluam todas as minhas horas de
cursos e palestras.

492

NEURA SILVEIRA BEZ
FONTANA

Possuo tempo de serviço em Cocal do Sul e em Urussanga, tanto no municipal como no estadual. Só
foi deferido meu tempo de serviço no município de Cocal do Sul, sob alegação de que os outros
arquivos anexados são iguais ao primeiro (deferido), MAS NÃO SÃO TODOS IGUAIS. As datas são
bem diferentes. Sendo assim, a contagem do meu tempo de serviço está incorreta e peço a recontagem
do mesmo.
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778

920

240

920

240

694

260

PATRÍCIA CITTADIN
GREGÓRIO

PRISCILA MARQUES
BORBA

PRISCILA MARQUES
BORBA

PRISCILA MARQUES
BORBA

Peço a banca examinadora deste processo seletivo que avalie novamente minha pontuação no que diz
respeito a titulação, a Pós-graduação, tempo de serviço e curso. Na qual consta pontuação, pós 1.5,
curso 1, tempo de serviço 1.
Essa somatória daria 3.5 e não 2.6 como consta no resultado da classificação geral.
Att: grata

Por não haver o certificado em mãos, por falha de sistema da própria instituição UNIASSELVI,foi
solicitado uma certidão de conclusão, na qual está sendo enviada, pois a candidata ficou com a
titulação zerada somente com o envio do histórico.

Por não haver o certificado em mãos, por falha de sistema da própria instituição UNIASSELVI,foi
solicitado uma certidão de conclusão, na qual está sendo enviada, pois a candidata ficou com a
titulação zerada somente com o envio do histórico.
Também é reenviado o curso de aperfeiçoamento, pois o mesmo foi enviado incorretamente.

INDEFERIDO

Prezada candidata,
Seu recurso foi recebido e
apenas considerado como
deferido seu curso de
aperfeiçoamento, a
especialização não poderá
ser considerada, pois
trata-se de declaração, não
sendo aceito, conforme
previsto em Edital.
Grata

INDEFERIDO

Prezada candidata,
Seu recurso foi recebido e
apenas considerado como
deferido seu curso de
aperfeiçoamento, a
especialização não poderá
ser considerada, pois
trata-se de declaração, não
sendo aceito, conforme
previsto em Edital.
Grata

É reenviado o curso de aperfeiçoamento, pois o mesmo foi enviado incorretamente.
DEFERIDO

PRISCILA MARQUES
BORBA

O arquivo enviado trata-se de uma certidão.

RAQUEL PATRICIA DIAS
DE JESUS

Prezada banca, venho por meio deste solicitar que revejam a minha classificação, pois acredito que
esteja errada. Pois para o cargo de monitor só contaria a nota da prova que valia 10,00 eu fui com nota
final 9,00 e não errei nenhuma questão do especifico, e conhecimentos gerais e atualidades eu errei
somente duas,ou seja de vinte questões eu acertei dezessete,e uma que eu tinha errado foi
anulada,então sendo assim fiquei com dezoito questões certas.Observei também na lista de
classificação que teve candidatos que acertaram menos questões,tiraram nota final inferior a minha e
mesmo assim ficaram bem classificados.Gostaria pelo menos de uma explicação do porque eu ter sido
desclassificada.Mas acredito que tenha algo errado,porque eu nunca vi uma prova valer nota 10,00 e o
aluno tirar 9,00 e ser desclassificado e quem tirou nota inferior ficar classificado.

REJANE CARDOZO

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigadapor enviar seu
recurso e foi deferido o seu
pedido para receber sua
titulação de especialista e
esta, de acordo com o
edital, por ser a última, a de
graduação será indeferida,
para não pontuar, sendo
que os títulos não são
cumulativos.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

Segundo o Edital no item 7.6.1 da prova de títulos, está especificado na tabela que especialização tem
peso 1,50, bem como 100 h de curso=1,0 e tempo de serviço = ou maior 10 anos=1,0. Como possuo
especialização e nas provas de títulos a pós- graduação (especialização) foi deferida, acredito que
esqueceram de acrescentar 0,5 em minha prova de títulos, já que está apenas com 3,0 pontos na
classificação preliminar. Gostaria que arrumassem, pois tenho curso de 100h=1,0, tenho tempo de
serviço superior a 10 anos=1,0 e especialização=1,50, todos deferidos, logo meus títulos somam 3,50.
Att,
Rejane Cardozo

Recebido e já deferido na
área do candidato, lá em
títulos, seu curso de
aperfeiçoamento.
Grata

INDEFERIDO

Prezada candidata,
Conforme já explicado
anteriormente, para pontuar
como especialista o
candidata teria que
encaminhar o certificado de
conclusão.
Já verificamos que a
candidata corrigiu o envio
de sua titulação na área do
candidato encaminhando o
diploma de graduação,
sendo analisado e deferido,
portanto a candidata irá
pontuar como graduada.
Grata

DEFERIDO

Recebido e deferido, seu
recurso está correto, já
analisamos e será corrigido,
aguardar a próxima
classificação preliminar que
sairá na data de hoje 29/01
até inicío da noite.
Grata

DEFERIDO

Prezada candidato,
Recebemos o seu recurso,
analisamos e constamos
que realmente a sua
pontuação no tempo de
serviço é que estava
incorreto, já foi corrigido.
A sua pontuação final na
prova de títulos será de
3,50.
Aguardar as próximas
publicações das
classificações.
Grata
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260

148

561

709

REJANE CARDOZO

Segundo o Edital no item 7.6.1 da prova de títulos, está especificado na tabela que especialização tem
peso 1,50, bem como 100 h de curso=1,0 e tempo de serviço = ou maior 10 anos=1,0. Como possuo
especialização e nas provas de títulos a pós- graduação (especialização) foi deferida, acredito que
esqueceram de acrescentar 0,5 em minha prova de títulos, já que está apenas com 3,0 pontos na
classificação preliminar. Gostaria que arrumassem, pois tenho curso de 100h=1,0, tenho tempo de
serviço superior a 10 anos=1,0 e especialização=1,50, todos deferidos, logo meus títulos somam 3,50.
Att,
Rejane Cardozo

DEFERIDO

Recurso recebido e
deferido.
Foi analisado e corrigo o
seu tempo de serviço.
Aguardar as próximas
pubicações da classificação.
Grata

RENATA SAVI

Boa Tarde, queria informar que minha inscrição foi dada como desclassificada, acertei 13 questões e
minha nota fechou 4.23. não foram pontuados meus títulos e eu enviei os mesmos. Queria saber como
posso fazer para resolver este problema.

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e ao verificar suas
incrições, podemos
informá-la que na sua
inscrição 145 foi cancelada
pela própria candidata e na
inscrição 148 não tem
titulação anexada pela
candidata, assim sendo
você terá até 23:59 do dia
29/01/2018 para colocar sua
documentação adequada na
inscrição correta.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo

RICARDO SPILERE
COSTA

Realizo interposição de recurso para classificação preliminar e prova de títulos, de acordo com o
resultado publicado, fui desclassificado, sendo que minha média final ficou em 8,5 pontos totais.
Observando o resultado dos outros candidatos, ainda ressalta-se que, ADRIANA PEREIRA CASTRO
DA COSTA cuja nota fechou em 7 pontos finais estando esta na 56° posição. De acordo com as notas
apresentadas pelos demais candidatos tomando-se como referência pontuação crescente, eu deveria
estar em 14°, tendo em vista que minha nota final se enquadra neste ínterim. Sendo assim, solicito
revisão acerca da desclassificação e remanejamento de posição levando em consideração aspectos
preconizados pelo edital em questão, estando minha inscrição deferida, tendo realizado todas as etapas
da avaliação e demais quesitos solicitados.

DEFERIDO

Deferido e corrigido,
aguarda o novo resultado
priliminar.

RODRIGO CARDOSO

Sendo que as questões de conhecimentos específicos são de 14 a 20, de acordo com o que é citado no
caderno de provas e gabarito, somando ao todo 7 questões, e sendo que estas, valendo 0.60 se
fossem gabaritadas valeriam 4.20, trago o seguinte questionamento:
1. A questão 20, foi anulada.
Como poderia então, no caso da segunda colocada, ter tirado nota superior a 3.60?
Verifiquei o gabarito antes do cancelamento da questão 20, de específicas, e eu havia gabaritado.
Acredito que tenha havido um erro de cálculo, pois nenhum outro candidato, com a anulação da
questão 20, gabaritou ou teve nota superior a 3.60.
Acredito que haja equívoco na contagem de pontos de específicas caso a pontuação seja superior a
3.60.

INDEFERIDO

Prezado candidato.
A pontuação total das
questões especificas do
cargo de professor é de
4,20.
Seu recurso foi recebido e
analisado, seu argumento é
que você acertou todas as
questões específicas, mais
não pocede pois você erro a
questão de n° 15, como
podes conferir em seu
cartão resposta que esta
disponível na área do
candidato.
A segunda candidata
acertou todas as questões,
totalizando 4,20 nas
específicas.
Mais você permanecerá na
primeira colocação pois
obteve amis acertos na
geral e ans atualidades e
também na prova de títulos,
sua nota final continuará
sendo 7,87.
Comissão Processo
Seletivo.
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22

1050

ROGÉRIO DEGASPERI

ROSANGELA VICENTE

Apresentação:
Enviado documentos para a prova de títulos:
Argumentação:
01)Escolaridade: Apresentado documento da Especialização “Latu Senso”, em unidade reconhecida
pelo MEC na área do edital, Sistemas de Informação, em frente e verso, portanto habilitado e
compondo 1,5 pontos conforme item “11” da área “3 “;
02)Cursos de aperfeiçoamento: Apresentado declaração de instituição reconhecida pelo MEC, Instituto
federal de Santa Catarina, dos cursos de aperfeiçoamento na área do processo seletivo do candidato
“Professor de Informática”:
a)História, Estrutura e Políticas da Educação Profissional no Brasil, em 2017, primeiro semestre, com
“C.H”, carga horária de 40 horas, dentro do período do edital “de 01/12/2015” à “30/11/2017”;
b)Introdução à EaD e ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, em 2017, primeiro semestre, com “C.H”,
carga horária de 20 horas, dentro do período do edital “de 01/12/2015” à “30/11/2017”;
c)Teorias e Abordagens Educacionais, em 2017, primeiro semestre, com “C.H”, carga horária de 60
horas, dentro do período do edital “de 01/12/2015” à “30/11/2017”;
Equivalência de 120 horas, máximo de 100 horas, acumula 1,0 pontos;
03)Tempo de Serviço:
a)Apresentado declaração de instituição reconhecida pelo MEC, Fundação Educacional Barriga Verde
– FEBAVE, pertencente ao quadro de funcionários como professor nas diversas disciplinas ligadas a
área do candidato, no período de 16/07/2010 à 13/03/2015, perfazendo 4 anos, e 235 dias;
b)Apresentado declaração de instituição reconhecida pelo MEC, Instituto Federal de Santa Catarina,
admitido em 01/02/2016 à 22/12/2017, como professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico-Substituto
na área de Informática, com tempo de serviço de 1 ano e 325 dias totalizando 690 dias;
Totais de tempo trabalhado de 6 (4 + 1 +1) anos e 195 dias, ou 6,53 anos;
Equivalência de pontos, 0,10 por ano, equivale à 0,65 pontos;
Totais de pontos: 1,5 (Item 01) + 1,0(Item 02) + 0,65(Item 03) = 3,15 pontos;
Solicitação: Revisão dos pontos referente a prova de títulos, que no mínimo mantenha os 2,80 pontos
da classificação preliminar e que reavalie a documentação que declaro poder chegar à 3,15 pontos;

Minha pontuação na prova foi de 7,50. Uma nota de aprovação porém fui desclassificada. Estou
encaminhando meu certificado de ensino médio e curso de aperfeiçoamento.

DEFERIDO

Prezado candidato,
Recurso recebido e
analisao, o seu tempo de
serviço será de 6 anos, pois
conforme o edital não se
contabiliza os mêses que
não contemplarem em
12meses.
Será corrigida a sua nota na
prova de títulos.
Aguardar as próximas
publicações da
classificação.
Grata

DEFERIDO

Recurso recebido e
analisado, e será corrigido a
sua classificação.
Aguardar a próxima
publicação das
classiifcações preliminares
que sairá hoje 29/01, até
final noite.
GRATA
Comissão do Processe
Seletivo.

DEFERIDO

Recurso recebido e
deferido, agora aparece na
área da candidata o envio
correto das comprovações
da prova de títulos, ambos
foram deferidos.
Aguardar as próximas
publicações da classificação
preliminar.
GRTA

DEFERIDO

Recurso recebido, analisado
e constatou-se que seu
tempo de serviço é de 09
anos.
Aguardar a próxima
publicação da classificação
preliminar até o final do dia
de hoje 29/01.
Grata
Comissão do Processo
Seletivo.
GRATA

DEFERIDO

Seu recurso foi deferido e
foi verificado realmente que
a candidata tem 05 anos de
tempo de serviço. Já foi
corrigido.
Favor aguardar a publicação
preliminar novamente que
será publicado até o final da
tarde de hoje, 29/01 no site
da prefeitura.
Grata

Grata!

1049

864

ROSANGELA VICENTE

ROSIMERI APARECIDA
JOAO

Realizei a prova para concorrer a vaga como não habilitado 1º ao 5º ano ensino fundamental, porém
não anexei o atestado de frequência em licenciatura em pedagogia e cursos de aperfeiçoamento.

Venho através desse recurso pedir a revisão da recontagem do meu tempo de serviço, pois nos
atestados enviados constam um total de 9 anos e dois meses. Somando os títulos ( pós-graduação e
curso de aperfeiçoamento) da um total de 2,5 pontos e mais 0.1 décimos por cada ano trabalhado
totalizando 0,9 somando títulos e tempo de serviço da um total de 3,4 pontos e na classificação
preliminar esta 2,9.
att. Rosimeri Aparecida Joao

REVISÃO DO TEMPO DE SERVIÇO

603

SALUTE ZANELATO
PAULINO

SEGUNDO O MEU TEMPO DE SERVIÇO, CONSTA DE 4 ANOS, 11 MESES E 32 DIAS SOMANDO
UM TOTAL DE 5 ANOS E DOIS DIAS. NA CONTAGEM DOS ANOS FOI COLOCADO SOMENTE 4
ANOS.
PEDIDO:VERIFICAR NOVAMENTE POIS SEGUNDO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO É
DESCRIMINADO ASSIM PORQUE O PROGRAMA NÃO ACEITA DE OUTRA FORMA. MAIS MEU
TEMPO DE SERVIÇO FECHA 5 ANOS COMPLETOS.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME
INFORMOU QUE A EMPRESA IRIA OBSERVAR ESSES DETALHES.SENDO ASSIM ESTOU ME
SENTINDO PREJUDICADA NESTE ASPECTO. OBRIGADA PELA ATENÇÃO.
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633

634

SANDRA FLOR GOULART
DOS SANTOS

SANDRA FLOR GOULART
DOS SANTOS

Em relação a prova de titulos segundo o edital no item 7.6.1 não foi somado em minha pontuação a
graduação, ou seja, foi enviado meu diploma ( Licenciatura ) frente e verso devidamente conforme
descrito no edital.Caso não conte ponto a mais minha classificação sera igualada a do candidato que
possui magistério, sendo que esse tem diferença conforme a pontuação.E para concluir informo que
conforme classificação alguns candidatos com a mesma formação que eu,possuem pontuação maior na
titulação.Portanto peço DEFERIMENTO,no recurso, pois os documentos foram enviados conforme
solicitados no edital.

Em relação a prova de titulos segundo o edital no item 7.6.1 não foi somado em minha pontuação a
graduação, ou seja, foi enviado meu diploma ( Licenciatura ) frente e verso devidamente conforme
descrito no edital.Caso não conte ponto a mais minha classificação sera igualada a do candidato que
possui magistério, sendo que esse tem diferença conforme a pontuação.E para concluir informo que
conforme classificação alguns candidatos com a mesma formação que eu,possuem pontuação maior na
titulação.Portanto peço DEFERIMENTO,no recurso, pois os documentos foram enviados conforme
solicitados no edital.

INDEFERIDO

Prezada candidata,
Você possui as seguinte
pontuação:
Especialista 1,50
Cursinhos 1,00
Tempo de serviço 0,10
O total de sua pontuação na
prova de títulos é de 2,60,
conforme documentação
encaminhda.
A licenciatura esta
indeferida, pois não é
acumulutativa, conforme
explicado no edital.
GRATA

INDEFERIDO

Prezada candidata,
Você possui as seguinte
pontuação:
Especialista 1,50
Cursinhos 1,00
Tempo de serviço 0,10
O total de sua pontuação na
prova de títulos é de 2,60,
conforme documentação
encaminhda.
A licenciatura esta
indeferida, pois não é
acumulutativa, conforme
explicado no edital.
GRATA

DEFERIDO

Cara Candidata!
Obrigada por enviar seu
recurso e foi deferido sua
solicitação para ser revisado
os seus documentos de
tempo de serviço e foi
recalculados todos
computando 7 anos no total.
Senddo para o momento,
desde já colocamo-nos a
disposição.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

DEFERIDO

Obrigada por enviar seu
recurso e foi deferido sua
solicitação para ser revisado
os seus documentos de
tempo de serviço e foi
recalculados todos
computando 7 anos no total.
Senddo para o momento,
desde já colocamo-nos a
disposição.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

DEFERIDO

Obrigada por enviar seu
recurso e foi deferido sua
solicitação para ser revisado
os seus documentos de
tempo de serviço e foi
recalculados todos
computando 7 anos no total.
Senddo para o momento,
desde já colocamo-nos a
disposição.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

Considero que a justificativa( horas trabalhadas) referente ao indeferimento da minha declaração de
tempo de serviço está equivocada, pois na verdade trata-se de MESES trabalhados conforme solicitado
no edital de inscrição.
1135

SHEILA BORGES
GIMENES DE CAMPOS

Sendo assim, conforme consta na minha declaração De 14/02/2012 a 30/12/2014 foram 1052 dias
trabalhados, ou seja, 02 ANOS, 10 MESES E 19 DIAS OU 34 MESES E 19 DIAS.
Peço a reconsideração da análise.

1135

1135

SHEILA BORGES
GIMENES DE CAMPOS

SHEILA BORGES
GIMENES DE CAMPOS

Considero que a justificativa (horas trabalhadas) referente ao indeferimento da minha declaração de
tempo de serviço está equivocada, pois na verdade trata-se de DIAS E MESES trabalhados conforme
solicitado no edital de inscrição.
Sendo assim, conforme consta na minha declaração De 14/05/2017 a 30/11/2017 foram 190 dias
trabalhados, ou seja, 06 MESES .
Peço a reconsideração da análise.

Considero que a justificativa (horas trabalhadas) referente ao indeferimento da minha declaração de
tempo de serviço está equivocada, pois na verdade trata-se de DIAS E MESES trabalhados conforme
solicitado no edital de inscrição.
Sendo assim, conforme consta na minha declaração da Prefeitura Municipal de Sertãozinho foram 03
MESES de efetivo exercício.
Peço a reconsideração da análise.
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SHEILA BORGES
GIMENES DE CAMPOS

DEFERIDO

Obrigada por enviar seu
recurso e foi deferido sua
solicitação para ser revisado
os seus documentos de
tempo de serviço e foi
recalculados todos
computando 7 anos no total.
Senddo para o momento,
desde já colocamo-nos a
disposição.
Att,
Comissão do Processo
Seletivo.

Considero que a justificativa (horas trabalhadas) referente ao indeferimento da minha declaração de
tempo de serviço está equivocada, pois na verdade trata-se de MESES trabalhados conforme solicitado
no edital de inscrição.
Sendo assim, conforme consta na minha declaração De 14/02/2012 a 30/12/2014 foram 1052 dias
trabalhados, ou seja, 02 ANOS, 10 MESES E 19 DIAS OU 34 MESES E 19 DIAS.
Peço a reconsideração da análise.

726

SOLANGE FELIZ
DOMINGOS APOLINARIO

PEÇO QUE VERIFIQUEM MEU GABARITO, POIS ACERTEI 4 NOS CG, 2 NOS ATU E 2 NOS CE,
DANDO UM TOTAL DE 8 ACERTOS.RESUMINDO MINHA NOTA TOTAL COM OS TITULOS ALI NA
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR ESTA ERRADA.

DEFERIDO

Recurso recebido e
conferido,
A sua pontuação na prova
escrita é de 2,04 e da prova
de títulos 2,60.
Aguardar a próxima
publicação da classificação
preliminar.
Grta

809

SUENI TASCA RIBEIRO
MACCARI

Revisão da pontuação dos cargos do monitor escolar.
Minha media foi 6.50 gostaria de saber qual item que me desclassificou, pois teve candidatos com a
mesma pontuação e ate abaixo que se classificaram.

DEFERIDO

Deferido e corrigido,
aguarda o novo resultado
priliminar.

SUSANA LAURENTINO

olá boa noite, conferindo o cartão resposta, pude observar que a nota da prova está errada, pois
conhecimentos gerais tive 3 acertos, mais uma questão anulada, sendo total de 0,48. Em atualidades
tive 4 acertos mais uma questão anulada, total de 0,60 e conhecimento específico 3 acertos sendo total
de 1,8, somando a prova de títulos 2 pontos, total geral de 4,88.....confere. Na classificação estou com
2,54 e desclassificada. Favor conferir dados.
Obrigada

DEFERIDO

Você teve 04 acertos na
prova de CG - 0,60 atualidades 05 acertos 0,60
- CE 02 acertos 1,80.
Prova objetiva 3,00 Prova
Títulos 2,00 Total 5,00.
Será conferido e corrigido.
GRATA

DEFERIDO

Boa Tarde Cara Talita!
Obrigada por enviar seu
recurso, conforme seus
anexos foi recalculado e
você alcançou os 4 anos de
serviços. Porém em um dos
arquivos será considerado
indeferido para não haver
soma duplicada. E demais
suas colocações foram
averiguadas e peço por
gentileza para aguardar a
classificação oficial.
Att,
Comissão do Processo
seletivo.

320

Como pode a banca ter meu gabarito, ter anexado meu gabarito na minha area do candidato e ter
cometido tamanho erro???Toda minha pontuação esta errada. Verifiquem.....Outra coisa vocês nao
contaram meu tempo de serviço de Urussanga porque enviei em dois arquivos PDF diferentes, ou seja
no edital estava escrito em somente um arquivo, e no sistema quando fui anexar tinha uma mensagem
no cabeçalho acima (Dois arquivos PDF diferentes). Ou seja a banca quer deixar o candidato loucoo.
Olhem Minha pontuação:
Acertei 6 questoes gerais e 1 foi anulada( que eu tinha errado), então:
7 x 0.15 = 1,05
Acertei 1 de atualidades e 1 foi anulada (que eu tinha errado), então:
2 x 0.12 = 0.24
Acertei 6 das específicas, então:
6 x 0,6 = 3,6
578

TALITA CECHINEL
ZANETTE

Nota da prova= 4,89
Prova de titulos:
Especialização = 1,5
Curso = 1,0
Tempo de serviço = 0,4 (sendo que irei anexar novamente o tempo de Cocal e Urussanga em um único
arquivo PDF)....SACANAGEM DA BANCA!!!!!!
Total da prova de títulos = 2,9
Nota total = 4,89 + 2,9 = 7,79
OBS: Se o resultado final não estiver conforme, irei recorrer a um advogado. Um erro incalculável.
Afinal vocês estão com meu gabarito em mãos, me anexaram e foram capazes de divulgar uma
classificação sem ao menos conferir e re-conferir, pois esta é a obrigação de vocês.
ARRUMEMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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DEFERIDO

Boa Tarde Cara Talita!
Obrigada por enviar seu
recurso, conforme seus
anexos foi recalculado e
você alcançou os 4 anos de
serviços. Porém em um dos
arquivos será considerado
indeferido para não haver
soma duplicada. E demais
suas colocações foram
averiguadas e peço por
gentileza para aguardar a
classificação oficial.
Att,
Comissão do Processo
seletivo.

DEFERIDO

Recurso recebido e
corrigido,
Obrigada pela observação.
Grata

DEFERIDO

Recebido e conferido,
estava faltando a sua
pontuação nos cursos de
aperfeiçoamento.
Sua pontuação na prova de
títulos será de 3,00 pontos.
Grta

INDEFERIDO

Prezado candidato,
Recurso recebido, o prazo
de recurso para questões de
prova se encerrou no último
dia 23/01/2018 até as
23h59min.
O periodo que esta em
aberto no momento é para
recursos referente a
classificação preliminar a a
nota da prova de títulos.
Grta

Mais uma vez reafirmando minha pontuação:
Gerais 7 x 0.15 = 1,05
Especificas 6 x 0,6 = 3,6

578

TALITA CECHINEL
ZANETTE

Atualidades 2 x 0,12 = 0,24
Pos graduação = 1,5
Curso = 1,0
Tempo de serviço = 0,4 (já reenviei o tempo de serviço em 1 único PDF)
Total = 7,79, pelo que constei minha classificação fica no 25º lugar, pois acertei mais das específicas.

578

TALITA CECHINEL
ZANETTE

OBS: Vocês deveriam colocar indeferido o tempo de serviço que estava com somente 1 arquivo PDF(
SO O DE COCAL), Vcs colocaram INDEFERIDO no que enviei por ultimo que esta os dois arquivos
PDF Certinho ( Cocal e Urussanga) Revejam para nao dar problemas no sistema. Revejam!!! Coloquem
indeferido no primeiro, pois o segundo esta certinho, os dois (Cocal e Urussanga).
ATT.
TALITA CECHINEL ZANETTE.

Venho solicitar a revisão e recontagem da pontuação na prova de títulos.
208

392

VANESSA APARECIDA
JOAQUIM GEREMIAS

WALDEMAR UGERO
LUCIANO

Exijo que seja revista as questões da prova, a número 2 que diz: 2.Levando em consideração os
valores sociais, os direitos e deveres do cidadão, bem como uma formação para o exercício da
democracia, a Proposta Curricular de Urussanga direciona a organização do conhecimento ou da
prática pedagógica a ser desenvolvida no Ensino Fundamental da rede Municipal com base na
concepção que sugere como conteúdos:
Fonte: URUSSANGA. Plano Municipal de Educação de Urussanga. Aprovado em: 07 de maio de 2015.
Fala da Proposta curricular, e cita na referencia o plano municipal, está errada.
Também como já mencionei a questão 17 especifico: os 4 eixos do pnaic está errado conforme o site do
mec: http://pacto.mec.gov.br/duvidas-frequentes/39-16-quais-sao-os-eixos-de-atuacao-do-pnaic-pnme
Desde já agradeço a compreensão e já antecipo que se não for aceito meu recurso e reclassificação irei
posta as referidas questões nas redes sociais mostrando a todos como são elaboradas e corrigidas as
provas da referida empresa.
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392

WALDEMAR UGERO
LUCIANO

Será que é tão difícil ler o que a gente escreve? estou pedindo recurso das questões 2 e 17 e vocês
nem pra ler e dar uma resposta coerente, estão erradas sim, se não querem assumir o erro beleza, mas
estão erradas, espero que ponham a mão na consciência e percebam que estão prejudicando a gente.
Fiz recurso no prazo, vocês nem leram pela resposta que deram, sobre a questão 2 minha esposa
(Rosélia da Cruz Luciano) fez recurso no prazo e vocês disseram que se referia a questão 3, mas era
sobre a 2, confiram melhor as questões quando a gente faz recurso.

INDEFERIDO

Prezado Candidato,
Em relação aos seus
recursos referentes as
questões de prova, você e
sua esposa fizeram os
recursos dentro do prazo
previsto e receberam as
respostas referentes a estes
recursos, conforme segue
abaixo:
Recurso da questão 17 Resposta:
Referente a questão de
nº17, das específicas,
alternativa "B" "Livros
Didáticos", se refere apenas
a livros didáticos fornecido
pelo PNLD para os alunos e
professores. Já na
alternativa "D" "Materiais
didáticos e pedagógicos", se
refere a um conjunto de
materiais específicos para a
alfabetização, como livros
didáticos, obras de
referência, de literatura e de
pesquisa pedagógicas aos
professores e
complementares aos livros
didáticos, acervos de
dicionários, jogos
pedagógicos, dentre outros.
Portanto, permanece a
alternativa D, como a
correta.
Questão 2 - Respsota:
Obs.: A proposta curricular
de Urussanga baseia-se
concepção de ensino e
aprendizagem
sócio-histórica, em que o
ensino parte de
problemáticas presente no
cotiano dos alunos ou do
contexto social em que a
escola está inserida, assim
os conhecimentos devem
partir de "problemáticas
presentes no cotidiano dos
alunos, no contexto social
em que a escola está
inserida. e "relações
externas, vivências
estabelecidas com o meio,
com a realidade." devendo o
conteúdo estar sempre
relacionado a vida dos
alunos.
Nas questões II - IV- V as
respostas estão
relacionadas a concepção
de ensino tradicional por
sugerir que são conteúdos
somente as(I) "informações,
princípios científicos,
fórmulas, leis presentes em
documentos, módulos, livros
didáticos."; a
(IV)conhecimentos e valores
sociais acumulados pelas
gerações adultas e
repassados aos alunos.
(transmissão) e
(V)conhecimentos culturais
relativamente autônomos,
incorporados pela
humanidade e reavaliados
em face das realidades
sociais."
VALE DESTACAR QUE A
SOLICITAÇÃO ERA PARA
AS RESPOSTAS NÃO
CORRETAS. Para as
respostas que não estavam
de acordo com a Proposta
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Curricular de Urussanga.
Estamos agora no período
de recursos da classificação
preliminar.
Aguardar a publicação da
classificação oficial.
Grata
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