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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

O MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS faz saber a quem possa interessar a publicação 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

 

Recurso nº 001. Candidato(a) de inscrição nº 1686751 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer recontagem da nota da prova 

objetiva. Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva 

condiz com as marcações do cartão-resposta efetuadas pelo(a) candidato(a), ou seja, está correta. 

Cópia do cartão-resposta poderá será enviada ao e-mail do(a) candidato(a)em caso de solicitação. 

 

Recurso nº 002. Candidato(a) de inscrição nº 1705222 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer a revisão da sua nota final. 

Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), tendo em vista que obteve nota 1,00 na prova de 

títulos e não nota 3,00 como menciona no recurso. Vale ressaltar que a candidata comprovou apenas 

uma pós-graduação, sendo atribuída a nota conforme o item 7.2 do edital. 

 

Recurso nº 003. Candidato(a) de inscrição nº 1678748 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer recontagem da nota da prova 

objetiva. Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), pois a pontuação da nota da Prova Objetiva 

condiz com as marcações do cartão-resposta efetuadas pelo(a) candidato(a), ou seja, está correta. 

Cópia do cartão-resposta será enviada ao e-mail do(a) candidato(a. 

 

Recurso nº 004. Candidato(a) de inscrição nº 1675839 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer a revisão da sua nota final. 

Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), tendo em vista que obteve nota 1,00 na prova de 

títulos e não nota 3,00 como menciona no recurso. Vale ressaltar que a candidata comprovou apenas 

uma pós-graduação, sendo atribuída a nota conforme o item 7.2 do edital. 

 

Recurso nº 005. Candidato(a) de inscrição nº 1687310 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer revisão da classificação provisória. 

Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), as notas estão corretas e de acordo com os 

documentos apresentados pelos candidatos. Quanto a habilitação mínima, vale ressaltar que a 

contratação dos candidatos aprovados será feita apenas com a comprovação da documentação 

prevista no edital. 

 

Recurso nº 006. Candidato(a) de inscrição nº 1674781 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer nova análise do título apresentado, 

alegando que o mesmo possui três habilitações. Recurso não assiste razão ao(a) candidato(a), tendo 

em vista que o diploma deixa clara a formação da candidata: Gestão Escolar. No seu verso não 

consta maiores informações sobre as áreas que o(a) candidato(a) recursante possui habilitação que 

menciona em seu recurso, bem como o histórico enviado juntamente com o recuso menciona apenas 

a formação em Gestão Escolar. 

 

Recurso nº 007. Candidato(a) de inscrição nº 1680230 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) solicita recontagem da prova de títulos. 
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Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), tendo em vista que a documentação entregue não está 

de acordo com o item 7.1.1 do edital, ou seja, foi entregue em cópia simples. 

 

Recurso nº 008. Candidato(a) de inscrição nº 1694818 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) solicita recontagem da prova de títulos. 

Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), tendo em vista que a documentação entregue não está 

de acordo com o item 7.1.1 do edital, ou seja, foi entregue em cópia simples. 

 

Recurso nº 009. Candidato(a) de inscrição nº 1703471 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) solicita recontagem da prova de títulos. 

Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), tendo em vista que a documentação entregue não está 

de acordo com o item 7.1.1 do edital, ou seja, foi entregue em cópia simples. 

 

Recurso nº 010. Candidato(a) de inscrição nº 1693254 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O presente recurso refere-se apenas para questionamento 

de notas e classificação provisória, dessa forma esse recurso não será conhecido pela banca. Vale 

ressaltar que o mesmo deveria ter sido realizado no período de impugnação ao edital, conforme item 

9.2 do edital. 

 

 

 

 

Vidal Ramos (SC), 22 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

Odilmar de Souza 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 


