Ivoti, 10 de fevereiro de 2017.

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARECER N° 01/2017
ASSUNTO: Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 7/2017

Trata-se de análise dos recursos protocolados sob os n° 2017/944, 2017/969,
2017/973 e 2017/975, solicitando revisão na pontuação no Processo Seletivo
Simplificado, referente ao Edital n° 7/2017, para as funções de Professor – História,
Professor – Matemática e Professor – Séries Iniciais.
O objeto do protocolo n° 2017/944, de 07/02/2017, feito por ORSON
SOARES, inscrito para a função de Professor – História, é a interposição de recurso
alegando “que houve engano na contagem dos pontos em relação ao tempo de
experiência no serviço público”, e também retificando o ano de seu nascimento,
publicado erroneamente no Edital. No que se refere à experiência em atividades
inerentes à função em órgão público, a Comissão admite que ocorreu falha na contagem
de tempo serviço, que soma 60 (sessenta) meses de efetivo exercício, e não 51
(cinquenta e um) meses, como pontuado anteriormente. Por este motivo, é DEFERIDO
o recurso, verificando-se para o candidato a seguinte pontuação, a par da retificação do
ano de seu nascimento:

ORSON SOARES – D.N.: 01/01/1972
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO
EM ÓRGÃO PÚBLICO

60 x 1 = 60

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO

60 x 0,5 = 30

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS OU
SIMILARES, NA ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGIDA PARA A FUNÇÃO,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO
ACIMA DO EXIGIDO

3x2=6

TOTAL DE PONTOS

96,0

O objeto do protocolo nº 2017/969, de 08/02/2017, feito por DANIELLE
KAYSER SAUTER, inscrita para a função de Professor – Matemática, é a interposição
de recurso alegando “que o título de mestre poderia ser validado, visto que o mesmo
não tem prazo de validade”. Embora reconheça que o diploma de Mestre em Educação
em Ciências e Matemática, emitido em 16/04/2008, não tenha expiração de validade, a

Comissão entende que não existe possibilidade de pontuar o citado título como
“Participação em Cursos, Encontros, Seminários ou Similares”, uma vez que o Edital,
em seu Anexo II, determina que “somente serão computados títulos emitidos há no
máximo 5 (cinco) anos a contar da data de início das inscrições”. Por este motivo, é
INDEFERIDO o recurso, mantendo-se a pontuação da candidata.
O objeto do protocolo nº 2017/973, de 08/02/2017, feito por ROSELENE
MARIA SCHMIDT LOFF, inscrita para a função de Professor – Séries Iniciais, é a
interposição de recurso solicitando “que seja analisado um título/declaração de
experiência inerente a função (escola particular)”, o qual “não foi computado no
somatório total dos pontos”. Verificando a documentação anexa à inscrição da
candidata, a Comissão reconhece que houve falha na contagem de tempo de
experiência em atividades inerentes à função, que soma 60 (sessenta) meses, e não 8
(oito) meses, como pontuado anteriormente. Por este motivo, é DEFERIDO o recurso,
verificando-se para a candidata a seguinte pontuação:

ROSELENE MARIA SCHMIDT LOFF – D.N.: 01/02/1978
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO
EM ÓRGÃO PÚBLICO

60 x 1 = 60

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO

60 x 0,5 = 30

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS OU
SIMILARES, NA ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGIDA PARA A FUNÇÃO,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO
ACIMA DO EXIGIDO

5 x 2 = 10

TOTAL DE PONTOS

100,0

O objeto do protocolo n° 2017/975, de 08/02/2017, feito por RITA DE
CASSIA DIAS NUNES, inscrita para a função de Professor – Séries Iniciais, é a
interposição de recurso apresentando “declaração por tempo de serviço”, datada de
08/02/2017, justificando que “no período das inscrições a escola onde havia trabalhado
estava em férias”. Considerando que o Edital prevê expressamente, em seu item 2.8,
que “não serão aceitas inscrições e/ou entrega de documentos fora do prazo
estabelecido”, a Comissão mantém a contagem do tempo de serviço originalmente
verificada, uma vez que o documento ora anexado não integrava o processo de
inscrição. Por este motivo, é INDEFERIDO o recurso, mantendo-se a pontuação da
candidata.
Sendo assim, são DEFERIDOS os recursos de nºs 2017/944 e 2017/973, e
INDEFERIDOS os recursos de nºs 2017/969 e 2017/975.

Sem mais, esse é nosso entendimento e decisão.
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