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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 

  

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, PREFEITO MUNICIPAL DE GUATAMBU - SC, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do artigo 37, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA, DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do Edital de 

Processo Seletivo 01/2021, conforme segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001 

Requer O (a) candidato (a) nº 0010 e 0011 a revisão da nota da prova objetiva. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao (a) recorrente, visto que a nota está 

de acordo com as marcações em seu cartão resposta. O cartão resposta está disponível na área do candidato, 

clicando em cartão resposta. 

 

RECURSO 002 

Requer O (a) candidato (a) nº 0429 a revisão da nota da prova objetiva. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao (a) recorrente, visto que a nota está 

de acordo com as marcações em seu cartão resposta. O cartão resposta está disponível na área do candidato, 

clicando em cartão resposta. 
 

RECURSO 003 

Requer O (a) candidato (a) nº 0459 e 0460 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que o documento 

enviado está em desacordo com o edital, ou seja, não possui disciplinas, conforme solicitado pelo anexo IV do 

edital, senão vejamos: 

 
III. Não serão aceitos como títulos:  

• Certificados de Pós-Graduação Latu-Sensu que não apresentarem a 

respectiva carga horária e disciplinas cursadas;(grifei) 

RECURSO 004 

Requer O (a) candidato (a) nº 0152 e 0277 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que o documento 

enviado se trata de um certificado de graduação em Educação Física, documento que não pontua para este 

certame, senão vejamos: 

 
XIII. Os documentos referentes à habilitação mínima não serão computados e NÃO 

NECESSITAM SER ENVIADOS, visto que é exigência para contratação. Ex: 

graduação para habilitados e 3ª fase para não habilitados. (grifo nosso) 
 

RECURSO 005 

Requer O (a) candidato (a) nº 0119 e 0121 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que o documento 

enviado está em desacordo com o edital, ou seja, não possui disciplinas, conforme solicitado pelo anexo IV do 

edital, senão vejamos: 

 
III. Não serão aceitos como títulos:  

• Certificados de Pós-Graduação Latu-Sensu que não apresentarem a 

respectiva carga horária e disciplinas cursadas;(grifei) 

RECURSO 006 

Requer O (a) candidato (a) nº 0406 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que o documento 

enviado está em desacordo com o edital, ou seja, não possui disciplinas, conforme solicitado pelo anexo IV do 

edital, senão vejamos: 
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III. Não serão aceitos como títulos:  

• Certificados de Pós-Graduação Latu-Sensu que não apresentarem a 

respectiva carga horária e disciplinas cursadas;(grifei) 

 

RECURSO 007 

Requer O (a) candidato (a) nº 0444 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que o documento 

enviado está em desacordo com o edital, ou seja, nome divergente da inscrição e sem enviar documento 

comprovando alteração do nome, conforme solicitado pelo anexo IV do edital, senão vejamos: 

 
VIII. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá 

anexar cópia do documento comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados 

títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade. (grifo nosso) 
 

 

RECURSO 008 

Requer O (a) candidato (a) nº 0254 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que o documento 

enviado está em desacordo com o edital, ou seja, nome divergente da inscrição e sem enviar documento 

comprovando alteração do nome, conforme solicitado pelo anexo IV do edital, senão vejamos: 

 
VIII. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá 

anexar cópia do documento comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados 

títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade. (grifo nosso) 
 

RECURSO 009 

Requer O (a) candidato (a) nº 0215 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que o documento 

enviado comprova já ter concluído a graduação, sendo assim não pontua para cargos de professor não 

habilitado, conforme solicitado pelo anexo IV do edital, senão vejamos: 

 
4 – Históricos que comprovem que o candidato já tenha concluído o curso. 

 

RECURSO 010 

Requer O (a) candidato (a) nº 0403 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que o documento 

enviado está em desacordo com o edital, ou seja, não possuía as disciplinas na declaração, conforme solicitado 

pelo anexo IV do edital, senão vejamos: 

 
VII. Será aceito para comprovação dos títulos atestados ou declarações de conclusão 

de cursos, desde que possuam a respectiva carga horária, disciplinas, aproveitamento, 

assinatura e carimbo do responsável pela emissão. (grifo nosso) 
 

RECURSO 011 

Requer O (a) candidato (a) nº 0149 a revisão do julgamento da questão 17 para o cargo de professor de música 

(programa CM), visto que foi proferida resposta referente a questão 16. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: Houve o equívoco no julgamento da questão, onde se referiu a questão 16 e 

não a questão 17, porém a questão 17 também está correta, não possuindo duas alternativas corretas, tão pouco 

erro crasso. O enunciado apenas solicitava assinalar a forma da sequência de sons em intervalos, referentes a 

melodia, como podemos verificar: 
 

Melodia 

É uma sequência de sons em intervalos irregulares. 

A Melodia caminha por entre o Ritmo. A Melodia normalmente é a parte mais 

destacada da Música, é a parte que fica a cargo do Cantor, ou de um instrumento 

como Sax ou de um solo de Guitarra e etc. Sempre que ouvir um Solo - notas tocadas 
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individualmente - você estará ouvindo uma Melodia. 

 

Disponível em http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136  

 

 

 

Guatambu, 22 de fevereiro de 2021. 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA  

Prefeito Municipal 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136

