ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ATALANTA

Resposta ao recurso interposto contra a Classificação Provisória, do Concurso
Público nº 001/2013, do Município de Atalanta - SC.

CANDIDATO (A):

ELIANE TEREZINHA BRANDT DEMARCHI

N.º DE INSCRIÇÃO:

25

CARGO:

Professora de Educação Infantil

Fundamentação do Recurso:

Resposta do Recurso:
Estabelece o Edital quanto a PROVA DE TÍTULOS:
6.4.1 - Certificados ou diplomas de cursos de aperfeiçoamento e ou atualização:
TÍTULO
Certificado ou diploma de curso de aperfeiçoamento e ou atualização na
disciplina / especialização / cargo para o qual se inscreveu, emitidos por
instituições de Ensino Superior ou por instituições especialmente
credenciadas para atuarem nesse nível educacional, com somatório de
duração dos cursos superior a 201 horas.
Certificado ou diploma de cursos de aperfeiçoamento e ou atualização
na disciplina / especialização / cargo para o qual se inscreveu, emitidos
por instituições de Ensino Superior ou por instituições especialmente
credenciadas para atuarem nesse nível educacional, com somatório de
duração dos cursos de 101 a 200 horas.
Certificado ou diploma de cursos de aperfeiçoamento e ou atualização
na disciplina / especialização / cargo para o qual se, emitidos por
instituições de Ensino Superior ou por instituições especialmente
credenciadas para atuarem nesse nível educacional, com somatório de
duração dos cursos de 20 a 100 horas.

PONTUAÇÃO
NOTA
MÁXIMA
MÁXIMA

5,00

3,50

5,00

2,00
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6.4.2 - Certificados ou diplomas de curso de pós-graduação:

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

NÚMERO
MÁXIMO
DE
TÍTULOS

Certificado ou diploma de curso de pós-graduação,
Doutorado, na disciplina / especialização / cargo, para o
qual se inscreveu, acompanhado de Histórico Escolar.

5,00

01

Certificado ou diploma de curso de pós-graduação,
Mestrado, na disciplina / especialização / cargo, para o qual
se inscreveu, acompanhado de Histórico Escolar.

3,50

01

2,00

01

TÍTULO

Certificado ou diploma de curso de pós-graduação, em
nível de especialização Lato Sensu, na disciplina /
especialização / cargo, para o qual se inscreveu,
acompanhado de Histórico Escolar.

NOTA
MÁXIMA

5,00

A candidata apresentou o REQUERIMENTO PARA PROVA DE TÍTULOS, acompanhado de:
- Curso de Aperfeiçoamento de 30 horas ........................................ 2,00 (DOIS PONTOS)
- Título de Pós-Graduação / Especialização .................................... 2,00 (DOIS PONTOS)
TOTALIZANDO ................................................................................ 4,00 (QUATRO PONTOS)
Diante do exposto, a contagem dos pontos dos títulos está correta, sendo seu recurso
indeferido.

Resposta: INDEFERIDO
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Resposta ao recurso interposto contra a Classificação Provisória, do Concurso
Público nº 001/2013, do Município de Atalanta - SC.

CANDIDATO (A):

ANA CLAUDIA LICHTENFELS WALZBURGER

N.º DE INSCRIÇÃO:

07

CARGO:

Professora de Educação Infantil

Fundamentação do Recurso:

Resposta do Recurso:
Não foi localizado o Requerimento da Prova de Títulos da Candidata.
Estabelece do Edital:
7.3 - Da prova de títulos:
7.3.1 - Para participar da prova de títulos o candidato deverá entregar, em envelope fechado e
protocolado, no período de 18 de novembro de 2013 a 17 de dezembro de 2013, em dias
úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Atalanta, sito Avenida XV de novembro, nº 1.030,
Centro, Município de Atalanta, Estado de Santa Catarina, ou enviar via Sedex para o
endereço da empresa Exata.GG – Gestão Governamental Ltda, sito a Rua Leopoldo Koch,
21, 1° andar, Centro, Município de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, até o último dia de
inscrições, a fotocópia dos títulos a serem avaliados na prova de títulos. Os títulos deverão
ser entregues através de fotocópia em envelope contendo o nome do candidato, número de
inscrição e cargo, juntamente com o Requerimento para Prova de Títulos (Anexo IV),
devidamente preenchido com a relação dos títulos entregues e assinado pelo candidato.
7.3.2 - Não serão aceitos títulos entregues por quaisquer outros meios, sendo que os
intempestivos serão desconsiderados.
Diante do exposto, a candidata deveria ter anexado ao presente recurso, protocolo da entrega
ou envio dos títulos, para comprovação, bem como nova cópia dos títulos para contagem dos
pontos.
Portanto, seu recurso foi indeferido.

Resposta: INDEFERIDO
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ATALANTA
Resposta ao recurso interposto contra a Classificação Provisória, do Concurso
Público nº 001/2013, do Município de Atalanta - SC.

CANDIDATO (A):

JOSÉ ANTONIO DEMARCHI

N.º DE INSCRIÇÃO:

192

CARGO:

Motorista

Fundamentação do Recurso:
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Resposta do Recurso:
Segue o Cartão de Respostas do Candidato:
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Segue o Gabarito Oficial para o Cargo:
MOTORISTA
1-B
11 - D
21 - B

2-A
12 - A
22 - B

3-A
13 - B
23 - A

4-D
14 - B
24 - D

5-C
15 - C
25 - A

6-C
16 - D
26 - C

7-D
17 - A
27 - B

8-A
18 - C
28 - A

9-B
19 - C
29 - D

10 - C
20 - D
30 - C

Segue tela do sistema informatizado, após a leitura do cartão de respostas do
candidato:

Diante do exposto, verificamos que o candidato obteve 3 (três) questões pontuadas na
disciplina de Conhecimentos Gerais e 7 (sete) questões pontuadas na disciplina de
Conhecimentos Específicos, não procedendo sua alegação, sendo correta sua Nota
divulgada.
Portanto fica indeferido seu pedido de revisão.

Resposta: INDEFERIDO
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ATALANTA
Resposta ao recurso interposto contra a Classificação Provisória, do Concurso
Público nº 001/2013, do Município de Atalanta - SC.
CANDIDATO (A):

CARLA CRISTINA NUNES DE SOUZA

N.º DE INSCRIÇÃO:

92

CARGO:

Professora de Educação Infantil

Fundamentação do Recurso:

Resposta do Recurso:
Estabelece do Edital:
7.3 - Da prova de títulos:
7.3.1 - Para participar da prova de títulos o candidato deverá entregar, em envelope fechado e
protocolado, no período de 18 de novembro de 2013 a 17 de dezembro de 2013, em dias
úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Atalanta, sito Avenida XV de novembro, nº 1.030,
Centro, Município de Atalanta, Estado de Santa Catarina, ou enviar via Sedex para o
endereço da empresa Exata.GG – Gestão Governamental Ltda, sito a Rua Leopoldo Koch,
21, 1° andar, Centro, Município de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, até o último dia de
inscrições, a fotocópia dos títulos a serem avaliados na prova de títulos. Os títulos deverão
ser entregues através de fotocópia em envelope contendo o nome do candidato, número de
inscrição e cargo, juntamente com o Requerimento para Prova de Títulos (Anexo IV),
devidamente preenchido com a relação dos títulos entregues e assinado pelo candidato.
7.3.2 - Não serão aceitos títulos entregues por quaisquer outros meios, sendo que os
intempestivos serão desconsiderados.
Diante do exposto, atendendo o disposto no item 7.3.2 do Edital, onde não serão aceitos
títulos entregues por quaisquer outros meios. Portanto, fica seu recurso indeferido.

Resposta: INDEFERIDO
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