
 

 

  

 

 

 

 

PREFEITURA DE PETROLÂNDIA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2017  

 

JOEL LONGEN, PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA 

PÚBLICO O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA do edital 002/2017, conforme segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001  

Requer a candidata de inscrição nº 118 a revisão de sua nota da prova objetiva. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: A nota da prova objetiva da candidata está de acordo com as 

marcações em seu gabarito. Cópia do cartão resposta será enviado para o e-mail cadastrado da 

candidata, para que faça a conferência. 

 

RECURSO 002  

Requer a candidata de inscrição nº 183 a revisão de sua nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: A nota da prova de títulos da candidata está de acordo com os 

documentos apresentados. A candidata apresentou 200 horas de curso, o qual totaliza 2,00 pontos e 

certificado de pós-graduação o qual totaliza 3,00 pontos, sendo assim a nota total de PT é 5,00 

pontos. 

 

RECURSO 003  

Requer a candidata de inscrição nº 175 e 176 a revisão de sua nota de tempo de serviço. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO (em parte): A nota de tempo de serviço para o 

cargo de Professor de Educação infantil não foi computada, visto erro de digitação ou qual foi 

atribuído nota a candidata de inscrição nº 243. Computar nota de tempo de serviço para o cargo de 

Professor de Educação infantil, retirar a nota de tempo de serviço da candidata de inscrição nº 243 e 

reclassificar. 

Em relação ao cargo de Professor de séries iniciais a nota da candidata está correta. 

 

RECURSO 004  

Requer a candidata de inscrição nº 039 a revisão de sua nota da prova de títulos e tempo de serviço. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: A nota da prova de títulos da candidata está de acordo com os 

documentos apresentados. A candidata apresentou 200 horas de curso, o qual totaliza 2,00 pontos e 

certificado de pós-graduação o qual totaliza 3,00 pontos, sendo assim a nota total de PT é 5,00 

pontos. 

Em relação ao tempo de serviço a candidata comprovou 10 anos de trabalho, sendo assim, conforme 

o edital, 0,40 pontos para cada ano, totalizando 4,00 pontos de tempo de serviço. 

 

RECURSO 005 

Requer a candidata de inscrição nº 120 e 121 a revisão de sua nota de tempo de serviço. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO A nota de tempo de serviço da candidata está em 

desacordo com o apresentado na classificação provisória, a candidata apresentou declaração de 

tempo de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Petrolândia, totalizando 18 anos de serviço. 



 

 

  

 

 

 

 

PREFEITURA DE PETROLÂNDIA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Sendo assim a nota da candidata totaliza 7,20 pontos. Alterar a nota e reclassificar a candidatas. 

 

RECURSO 006  

Requer a candidato de inscrição nº 046 e 047 a revisão de sua classificação. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: A classificação do candidato está de acordo com as notas 

apresentadas. A nota final se da através da fórmula PO X 0,6 + PT X 0,3 + TS X 0,1 = NF. 

 

Os demais recursos não se referem ao ato em análise. 

 

 

Petrolândia, 18 de dezembro de 2017 

 

 

 

 

 

JOEL LONGEN 

PREFEITO MUNICIPAL 


