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Estado de Santa Catarina 
Município de Campo Alegre 

Processo Seletivo n.º 02/2018 

ATO 013: Edital de Análise de Recursos contra a Classificação 
Provisória e Prova de Títulos 

 

Apresentados os resultados da Classificação Provisória e Prova de Títulos (sem os resultados da Prova 
Prática), os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram tempestivamente recurso(s) 
acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) 
item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 

Referência(s): 386  
Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.24, “C” e “E” do edital, conforme disposto na análise efetuada, 
simplesmente informando que “não concorda com a análise efetuada”, que segue rigorosamente os 
dispositivos do edital. 

Referência(s): 266  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.24, “C” e “E” do edital, conforme disposto na análise efetuada. 
Ainda reapresenta títulos com inconformidade sem ao disposto no item 6.4.24, em especial adição de 
margens que não existem no documento original. 

Referência(s): 374  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 151  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante faz pleito não relacionado à prova de títulos, unicamente da 
composição de nota final, ao qual claramente não observa o disposto no item 6.4.10 do edital, que 
ainda se encontra descrito na íntegra, na primeira página da classificação provisória. 

Referência(s): 325  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

 

Referência(s): 202  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.24, “C”, “E” e “G” do edital, conforme disposto na análise efetuada. 
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Referência(s): 391  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 367  
Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.24, “C” e “E” do edital, conforme disposto na análise efetuada. 
Ainda reapresenta títulos com inconformidade sem ao disposto no item 6.4.24, em especial adição de 
margens que não existem no documento original e compressão do título. 

Referência(s): 290  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 137  

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante faz pleito relacionado à composição de nota final, ao qual claramente 
não observa o disposto no item 6.4.10 do edital, que ainda se encontra descrito na íntegra, na primeira 
página da classificação provisória. 

Referência(s): 266  

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante faz pleito relacionado à composição de nota final, ao qual claramente 
não observa o disposto no item 6.4.10 do edital, que ainda se encontra descrito na íntegra, na primeira 
página da classificação provisória. 

Referência(s): 308  

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante faz pleito relacionado à composição de nota final, ao qual claramente 
não observa o disposto no item 6.4.10 do edital, que ainda se encontra descrito na íntegra, na primeira 
página da classificação provisória. 

Referência(s): 330  

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante faz pleito relacionado à composição de nota final, ao qual claramente 
não observa o disposto no item 6.4.10 do edital, que ainda se encontra descrito na íntegra, na primeira 
página da classificação provisória. 

Referência(s): 524  

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  
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Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante faz pleito relacionado à composição de nota final, ao qual claramente 
não observa o disposto no item 6.4.10 do edital, que ainda se encontra descrito na íntegra, na primeira 
página da classificação provisória. 

Referência(s): 258  

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante faz pleito relacionado à composição de nota final, ao qual claramente 
não observa o disposto no item 6.4.10 do edital, que ainda se encontra descrito na íntegra, na primeira 
página da classificação provisória. 

Referência(s): 238  

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante faz pleito relacionado à composição de nota final, ao qual claramente 
não observa o disposto no item 6.4.10 do edital, que ainda se encontra descrito na íntegra, na primeira 
página da classificação provisória. 

 
Campo Alegre/SC, 11 de janeiro de 2019. 

 
 

Banca Técnica 
NBS Serviços Especializados Eireli 


