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O MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE faz saber a quem possa interessar o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do EDITAL DE PROCESSO 

SELETIVO Nº 04/2018, conforme segue: 

 

Recurso nº 01 - Candidato(a) de inscrição nº 1280234. 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) alega não ter sabido anexar os 

documentos para a prova de títulos no sistema, porém o(a) candidato(a) poderia ter entrado em 

contato com a empresa através de telefone ou e-mail, disponíveis na página onde foi realizada sua 

inscrição, para dirimir suas dúvidas. 

Candidato(a) solicita a recontagem da pontuação da prova objetiva. Recurso não assiste razão ao(a) 

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 ser enviado ao 

e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação. 

 

Recurso nº 02 - Candidato(a) de inscrição nº 1302668. 

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

objetiva. Recurso não assiste razão ao(a) 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 ser enviado ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação. 

 

Recurso nº 03 - Candidato(a) de inscrição nº 1281321. 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) solicita a recontagem do tempo de 

serviços de outros candidatos, porém não informa quais seriam os outros candidatos, sendo assim, 

sem uma fundamentação lógica e consistente apontando onde encontra-se o possível erro, o pedido 

de recurso mostra-se indeferido. 

 

Recurso nº 04 - Candidato(a) de inscrição nº 1302638. 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. O(a) candidato(a) apresentou certificado de Pós-Graduação, 

valendo 2 pontos, um certificado de 240 de cursos de aperfeiçoamento valendo 2 pontos e comprovou 

4 anos e 15 dias de tempo de serviço que contabiliza 4 pontos, portanto, a soma da nota da prova de 

títulos do(a) candidato(a) é de 8 pontos. 

 

Recurso nº 05 - Candidato(a) de inscrição nº 1293800. 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) próprio(a) candidato(a) afirma não ter enviado 

eletronicamente os documentos para a prova de títulos. Conforme item 7.2 - V, não haverá outra 

oportunidade para entrega dos documentos para a prova de títulos, além daquele descrito no item 7.1. 

 

Recurso nº 06 - Candidato(a) de inscrição nº 1280812. 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. O(a) candidato(a) apresentou dois certificados totalizando 118 

de cursos de aperfeiçoamento valendo 1,18 pontos e comprovou 6 anos e 9 meses de tempo de serviço 

que contabiliza 4 pontos, portanto, a soma da nota da prova de títulos do(a) candidato(a) é de 5,18 

pontos. 
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Recurso nº 07 - Candidato(a) de inscrição nº 1280813. 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) apresentou dois certificados totalizando 

118 de cursos de aperfeiçoamento valendo 1,18 pontos e comprovou 6 anos e 9 meses de tempo de 

serviço que contabiliza 4 pontos, portanto, a soma da nota da prova de títulos do(a) candidato(a) é de 

5,18 pontos, porém o(a) candidato(a) encontra-se reprovado(a) neste cargo por não ter atingido 5 

pontos na nota da Prova Objetiva. 

 

Recurso nº 08 - Candidato(a) de inscrição nº 1278828. 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) solicita a recontagem do tempo de 

serviços de outros candidatos, porém não informa quais seriam os outros candidatos, sendo assim, 

sem uma fundamentação lógica e consistente apontando onde encontra-se o possível erro, o pedido 

de recurso mostra-se indeferido. 

 

Recurso nº 09 - Candidato(a) de inscrição nº 1280240. 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) encaminhou apenas o anexo III, sem 

apresentar as cópias dos títulos listados como exige o item 7.1, alínea “b”. O(a) candidato(a) alega 

não ter sabido anexar corretamente os documentos para a prova de títulos no sistema, porém o(a) 

candidato(a) poderia ter entrado em contato com a empresa através de telefone ou e-mail, disponíveis 

na página onde foi realizada sua inscrição, para dirimir suas dúvidas. 

 

Recurso nº 10 - Candidato(a) de inscrição nº 1302683. 

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

objetiva. Recurso não assiste razão ao(a) 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 ser enviado ao e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação. 

 

Recurso nº 11 - Candidato(a) de inscrição nº 1289486. 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) encaminhou apenas o anexo III, sem 

apresentar as cópias dos títulos listados como exige o item 7.1, alínea “b”. 

 

Recurso nº 12 - Candidato(a) de inscrição nº 1302849. 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. O(a) candidato(a) apresentou certificado de Pós-Graduação, 

valendo 2 pontos, um certificado de 240 de cursos de aperfeiçoamento valendo 2 pontos e comprovou 

mais de 20 anos de tempo de serviço que contabiliza 6 pontos, portanto, a soma da nota da prova de 

títulos do(a) candidato(a) é de 10 pontos. 

 

Recurso nº 13 - Candidato(a) de inscrição nº 1302844. 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) apresentou certificado de Pós-

Graduação, valendo 2 pontos, um certificado de 240 de cursos de aperfeiçoamento valendo 2 pontos 

e comprovou mais de 20 anos de tempo de serviço que contabiliza 6 pontos, portanto, a soma da nota 

da prova de títulos do(a) candidato(a) é de 10 pontos, porém o(a) candidato(a) encontra-se 

reprovado(a) por não ter atingido 5 pontos na nota da Prova Objetiva.  

Candidato(a) solicita a recontagem da pontuação da prova objetiva. Recurso não assiste razão ao(a) 

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 ser enviado ao 

e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação. 
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Recurso nº 14 - Candidato(a) de inscrição nº 1276871. 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) encontra-se reprovado(a) por não ter 

atingido 5 pontos na nota da Prova Objetiva, motivo pelo qual, não há necessidade da contagem dos 

pontos da prova de títulos. 

Candidato(a) solicita a recontagem da pontuação da prova objetiva. Recurso não assiste razão ao(a) 

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 ser enviado ao 

e-mail do(a) candidato(a) em caso de solicitação. 

 

Recurso nº 15 - Candidato(a) de inscrição nº 1285958. 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) apresentou certificado de Pós-

Graduação, valendo 2 pontos, apresentou certificados de 195 de cursos de aperfeiçoamento valendo 

1,95 pontos e comprovou 1 ano, 5 meses e 6 dias de tempo de serviço que contabiliza 2 pontos, 

portanto, a soma da nota da prova de títulos do(a) candidato(a) é de 5,95 pontos. 

Concordamos que houve erro ao acrescentar o valor 20h, onde deveria ser 0,01 ponto para cada hora 

de curso no campo “Pontuação por Título”, porém, considerando que a tabela do item 7.2 no campo 

descrição fala em aceitar no máximo 200h de cursos e que a pontuação máxima aceita é de 2 pontos, 

temos que cada hora de curso vale 0,01 pontos, pois de outra forma seria impossível qualquer 

candidato atingir a pontuação máxima estabelecida. A pontuação das notas de cursos e 

aperfeiçoamento para os candidatos não habilitados segue a mesma lógica. 

 

 

Rio do Oeste, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

Humberto Pessatti 

Prefeito Municipal 


