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ATO 005/PS/002/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

DO EDITAL Nº 002/2017 DE PROCESSO SELETIVO  

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Ponte Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, torna público o 

julgamento dos recursos impetrados contra a divulgação da homologação das inscrições, conforme 

segue: 

 

Parecer 01 

Ocorrência: Considerando que os pagamentos da taxa de inscrição do Processo Seletivo eram 

creditados pelos candidatos diretamente em conta vinculada do município de Ponte Alta, foi detectado 

junto a tesouraria do município, que alguns depósitos realizados pelos candidatos dentro do prazo 

estabelecido em edital não haviam sido baixados em nosso sistema, restando os candidatos 

indeferidos por falta de pagamento no Ato 004/2017.  

Tendo em vista a comprovação do pagamento, ficam deferidas e homologadas a inscrição dos 

seguintes candidatos que passam a contar da homologação definitiva dos inscritos de acordo com o 

ato 06/2017: 

 

Inscrição: 597608 
Cargo: Professor de Educação Infantil (habilitado) 
Candidato: Dayra Palhano dos Santos 
 
Inscrição: 593309 
Cargo: Professor de Educação Infantil (habilitado) 
Candidato: Simone Colaço Pinto 
 
Inscrição: 593095 
Cargo: Professor de Ciências (não-habilitado) 
Candidato: Raquel Neves Antunes 
 
Inscrição: 600876 
Cargo: Professor de Português (não-habilitado) 
Candidato: Rosane Souza dos Santos Tavares 
 
Inscrição: 601101 
Cargo: Professor de Educação Física (não-habilitado) 
Candidato: Gabryel Delfes Oliveira 
 
Inscrição: 603372 
Cargo: Professor de Educação Física (não-habilitado) 
Candidato: Paulo Cezar Santos Bastos 
 
Inscrição: 594306 
Cargo: Merendeira 
Candidato: Elisangela Aparecida de Jesus Campos 
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Inscrição: 593792 
Cargo: Merendeira  
Candidato: Gessica de Souza Jesus 
 
Parecer 02 
Inscrição: 600876  

Candidato: Rosane Souza Dos Santos Tavares  

Cargo: Professor de Português (não-habilitado) 

Alegação: minha documentação de comprovante escolar demorou chegar! Peço encarecidamente 

que me derem outra chance de envios de documentos. Preciso de um novo prazo para envio de 

documentos, espero ser atendida, pois gostaria de realizar a prova. 

Decisão: O edital é claro quanto ao prazo para entrega e/ou envio dos documentos para participação 

na prova de títulos:  

12.5.1. As cópias autenticadas dos certificados podem ser protocoladas na sede do IOBV, 

ou enviados via Sedex com AR para Instituto o Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli nº 233 

– Centro, CEP 89190-000 – Taió – SC, até o dia previsto no cronograma do presente 

Edital. 

Notou-se também, que para o cargo de Professor de Português (não-habilitado) não possui etapa de 

prova de títulos, o edital regra que somente para cargos de Professor nível superior – habilitados, era 

possível o envio dos certificados de Pós Graduação em nível de Especialização, Mestrado ou 

Doutorado. 

12.1. Haverá pontuação de títulos para os candidatos aos cargos de professor, aprovados 

na prova escrita objetiva dos cargos de Professor nível superior– habilitados, a qual 

constará da avaliação dos Diplomas de Pós-Graduação em nível de Especialização, 

Mestrado e de Doutorado, relacionados à área do cargo escolhido, desde que 

devidamente comprovado, concluído até o último dia definido para a inscrição, 

devidamente registrado e reconhecido pelo MEC e apresentados em cópia autenticada em 

cartório. 

Solicitação de Recurso Indeferida e Situação mantida. 
 
 

Ponte Alta, 03 de maio de 2017 

 
 

Luiz Paulo Farias  
Prefeito Municipal 


