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RECURSO INTERPOSTO EM FACE DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE 

TÍTULOS, APLICADA AO CONCORRENTE À VAGA DO CARGO DE 

PROFESSOR DE FUTSAL FEMININO E SUA RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO. 

 

 

O recurso do candidato de inscrição n. 45, em face do resultado da avaliação de 

títulos, aplicada ao concorrente à vaga do cargo de professor de futsal feminino, cargo 

este contemplado no Processo Seletivo n° 001/2016, promovido pela Administração 

Municipal de Saudade – SC.  

O recurso interposto esta de acordo com previsão expressa no edital, no item “7.1” 

“d” do Edital nº 001/2016, que disciplina o referido Processo Seletivo e, por isso mesmo, o 

recurso é conhecido nos termos seguintes: 

 

I – Relatório 

 

O Recurso, contesta a avaliação de títulos aplicada ao concorrente à vaga do cargo 

Professor de Música. 

Na justificativa do recurso o recorrente aduz que: 

“Gostaria que fosse revisto a somatória dos pontos dos meus títulos, pois 

acredito que está abaixo da minha pontuação. No resultado preliminar somei 

7 pontos, porém no edital para a pontuação de títulos a somatória dos pontos 

é 1 ponto para graduação, 2 pontos para pós graduação, 4 pontos para cursos 

de aperfeiçoamento. Sendo assim, já soma-se 7 pontos e ainda falta contar o 

tempo de serviço. Por esse motivo entendo que falta alguns pontos no total 

de títulos.”. 
 

II – Fundamentação 

 

A prova de títulos está formulada e estruturada com estrita obediência às disposições 

previstas no Edital, que regulamenta este Processo Seletivo n. 001/2016. 

No Anexo V do Edital 001/2016, onde se especifica as normas para a realização da 

avaliação de títulos em seu item 3, especifica com clareza, que: “Para a avaliação de títulos 

serão considerados documentos e os valores gradativos, consoantes consta do quadro 

seguinte: 
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Especificação 
 

Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

 
F 

O 

R 

M 

A 

Ç 

Ã 

O 

Comprovante   (diploma   ou   certificado   de 

conclusão   de   curso)   de   graduação   na 

habilitação a que se inscreveu. 

 
2,00 (dois) pontos. 

 
 
 
 
 

4,00 (dois) 

pontos 

Comprovante (diploma ou certificado de conclusão 

de curso) de  especialização (pós- graduação), na 

habilitação a que se inscreveu. 

 
1,00 (um) ponto. 

 

Comprovante de matrícula e/ou declaração de 

períodos já concluídos em curso de graduação na 

habilitação a que se inscreveu. 

0,20 (vinte centésimos) para 

cada semestre (fase ou 

período) já concluído - 

Limite: 1,00 (um) ponto. 

CAPACITAÇÃO: Cursos de aperfeiçoamento, 

capacitação e atualização profissional, na área da 

habilitação a que se inscreveu. 

0,50 (cinquenta centésimos) 

para cada 40 (quarenta) horas 

de curso. 

4,00 

(quatro) 

pontos 

TEMPO   DE   SERVIÇO   -   comprovar   mediante 

atestado     de     tempo     de     serviço     prestado 

exclusivamente na habilitação a que se inscreveu. 

0,10    (dez    centésimos) 

para cada 6 (seis) meses de 

serviço. 

 

2,00 (dois) 

pontos 

  

O candidato obteve nota na prova de títulos de 8,30, sendo 1 ponto para graduação, 2 

pontos para pós graduação, 4 pontos para cursos de aperfeiçoamento e 1,3 pontos para o 

tempo de serviço. 

Não há portanto razão para o somatório estar equivocado. 

 

III – Dispositivo 

 

Pelo exposto acima especificado somos da presente resposta, em INDEFERIR O 

PRESENTE RECURSO com base na fundamentação acima especificada. Essa decisão adota 

às normas previstas no Edital n° 003, que disciplina o Concurso Público n° 003/2016, 

promovido pela Administração Municipal de Saudades – SC. 

 

Saudades – SC, 21 de Março de 2016. 

 

 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 


