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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS IPIRA/SC 
EDITAL Nº 02/2018 

 
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA AS PROVAS PRÁTICAS 

E DE TÍTULOS E A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 
 
 

A Banca Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos do Município de 
Ipira/SC, originado pelo Edital nº 02/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos formulados pelos 
candidatos, prolatou as seguintes decisões: 

 
 
 

1. Ficam estabelecidas as seguintes decisões quanto aos recursos contra a prova prática, 
prova de títulos e a classificação preliminar: 
 

INSC CANDIDATO CARGO DESPACHO DECISÃO 
0011 GABRIELA VARGAS DA FONSECA   Professor Ed. Infantil Procedente Alterar decisões 

0176 GEISA KAREN CECHIN GRULKE Professor Anos Iniciais Improcedente Manter decisões 

0153 ROGER HENRIQUE DA ROSA   Mecânico Improcedente Manter decisões 
 
 

2. Ficam mantidas as decisões quanto à prova prática e a classificação preliminar e 
estabelecidas as seguintes decisões quanto à prova de títulos ante as seguintes justificativas: 
 

PROVA DE TÍTULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO 

0011 GABRIELA VARGAS DA FONSECA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

DECISÃO: 

A recorrente requer revisão da nota da prova de títulos, este entregue na forma do Edital, 
entretanto, não considerado na classificação preliminar. Revisando os títulos entregues para a 
avaliação de títulos, constatamos que, por um equívoco de digitação, não foi lançada a nota 
correspondente à prova de títulos da requerente, que faz jus a nota 1,00 devendo, esta, ser 
adicionada à nota da prova escrita obtida, que é 6,40, totalizando nota final 7,40. Com a nota final 
obtida a candidata tem sua classificação alterada para a quinta colocação. Recurso provido e 
procedente. Decisões alteradas. Classificação final alterada. É o parecer. 

 
 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

INSCRIÇÃO CANDIDATA CARGO 

0176 GEISA KAREN CECHIN GRULKE PROFESSOR ANOS INICIAIS 

DECISÃO: 

A recorrente requer revisão da classificação preliminar alegando que obteve 07 acertos na prova de 
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conhecimentos específicos e, com isso, sua nota seria 4,20 e não 3,80 conforme consta na 
classificação preliminar e com este acerto adicional obteria a aprovação. Compulsando o cartão-
respostas da requerente obtém-se que seus acertos na prova de conhecimentos específicos foram 
06 questões (04-05-06-07-08-09) perfazendo nota 3,60 e não 3,80 como citou, tampouco 4,20 
conforme alegou. Com isso, tem-se que sua nota na prova escrita está corretamente lançada e sua 
classificação corretamente indicada e, portanto, mantida. Recurso não provido e improcedente. 
Classificação final mantida. Decisões mantidas. É o parecer. 

 
 

PROVA PRÁTICA 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGOS 

0153 ROGER HENRIQUE DA ROSA MECÂNICO 

DECISÃO: 

O recorrente requer revisão da nota obtida na prova prática. Alegou falta de ferramentas e 
diferença entre o tempo fixado no edital e o prazo máximo permitido para execução da prova. 
Inicialmente, registre-se que apenas o recorrente reclamou da ausência de ferramentas para 
realização da tarefa constante da prova prática. O prazo concedido aos candidatos para realização 
da prova foi superior em quinze minutos ao tempo previsto no edital, que em nada os atrapalhou ou 
os penalizou; ao contrário, só beneficiou os candidatos. Um tempo maior para execução da tarefa, a 
todos concedido, possibilitou prazo maior ao avaliador para melhor observar o desempenho e 
conhecimento destes no ofício e nas funções inerentes ao cargo. Portanto, só beneficiou aos 
postulantes. Ante a tais considerações, somos pelo indeferimento e pela improcedência do recurso. 
Recurso não provido. Decisões mantidas. É o parecer. 

 
É o relatório. 

 
 

Banca Examinadora 
SIGMA Assessoria e Consultoria 

 
 
 

 
 
 
 

Publicado em 14 de dezembro de 2018. 
Realização: SIGMA Assessoria e Consultoria. 


