
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

EDITAL SME/JBA Nº 001 DE 14 DE ABRIL 2016 

MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
 

Inscrição Cargo Solicitação 
5863 PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 40 hrs Contra a Classificação 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata em relação ao número de acertos das 
questões de sua prova, afirma-se: 
O número de acertos em Conhecimentos de Português totaliza 4 e não 5 conforme recurso, 
outro sim, o número de acertos em conhecimentos referente a Legislação Municipal, totaliza 
1 e não 2 conforme recurso. 
A imagem abaixo é extraída da correção óptica feita pelo sistema do cartão resposta da 
candidata. 

 
Diante do exposto acima, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se a classificação já 
publicada.   

 
Inscrição Cargo Solicitação 

5972 PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 40 hrs Contra a Classificação 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata em relação ao número de acertos das 
questões de sua prova, afirma-se: 
O número de acertos em Conhecimentos referente a Legislação Municipal, totaliza 1 
conforme imagem da correção abaixo. 
Outro sim, destacamos que a questão de nº 17 em seu cartão resposta, está em branco, ou 
seja, sem marcação, motivo pelo qual a questão foi dada como ignorada e não pontuada 
pelo sistema, conforme mostra a imagem no ponto vermelho da correção de seu cartão. 
A imagem abaixo é extraída da correção óptica feita pelo sistema do cartão resposta da 
candidata. 

 
Diante do exposto acima, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se a classificação já 
publicada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inscrição Cargo Solicitação 
5870 PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 40 hrs Contra a Classificação 

Situação: DEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata em relação aos critérios de desempate, 
novamente em análise, afirma-se: 
Realmente assiste razão a candidata, o 4º critério de desempate (Conhecimentos de 
Matemática) em relação a candidata antecessora mostra-se incompatível com o previsto no 
item 9.4 do Edital. 
Diante do exposto, resta DEFERIR O RECURSO, reclassificando a candidata conforme 
critérios estabelecidos no item 9.4 do presente Edital. 

 
Inscrição Cargo Solicitação 

5691 PROFESSOR DE MATEMÁTICA Contra a Classificação 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata em relação aos critérios de desempate, 
novamente em análise, afirma-se: 
Novamente em análise da titulação pela comissão, procuradoria do município e empresa, 
entende-se que a titulação apresentada não é compatível com o cargo, conforme subscrito 
no item 8.2.1 do Edital. 
Diante do exposto acima, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se a classificação já 
publicada.   

 
Inscrição Cargo Solicitação 

7105 PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 20 hrs Contra a Classificação 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata em relação aos critérios de desempate, 
novamente em análise, afirma-se: 
Novamente em análise da titulação pela comissão, procuradoria do município e empresa, 
entende-se que a titulação apresentada não é compatível com o cargo, conforme subscrito 
no item 8.2.1 do Edital. 
Diante do exposto acima, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se a classificação já 
publicada.   

 
Inscrição Cargo Solicitação 

5790 PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – 20 hrs Contra a Classificação 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata em relação aos critérios de desempate, 
novamente em análise, afirma-se: 
Entende-se que o item 8.7 do Edital deixa claro que somente seriam considerados os  títulos 
entregues em cópia reprográfica autenticada em cartório. Considerando ainda que os títulos 
entregues não serão devolvidos e ficarão sob posse da empresa realizadora do concurso 
público. 
Diante do exposto acima, resta INDEFERIR O RECURSO, mantendo-se a classificação já 
publicada.   

 
 

Sem mais, 
 

Registra-se e publica-se em 
 

Joaçaba, 23 de Junho de 2016. 
 

APRENDER.COM 


