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ATO 024: Edital de Análise de Recursos contra a Prova de Títulos e a 
Prova Prática 

 
 

Apresentados os resultados da Classificação Provisória (com os resultados da Prova de Títulos e da 
Prova Prática), os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram tempestivamente recurso(s) 
acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) 
item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 

Referência(s): 34  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não comprova entrega tempestiva de sua prova de títulos, seja por 
meio eletrônico ou meio físico, inclusive com anexos à peça recursal, que não atendem ao disposto 
no item 6.3.23, tampouco existe “log” de acesso ao sistema de títulos, para este certame. O recurso 
não tem o intuito de suprir intempestividade de entrega. 

Referência(s): 180  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 616  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 702  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Os títulos são avaliados apenas na categoria para qual são apresentados. 

Referência(s): 1167  

Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não está efetuando uma prova para obtenção de CNH, mas sim, uma 
atividade de desempenho prático das atribuições inerentes ao cargo, avaliado em conformidade como 
disposto no Anexo IX do edital, sem qualquer relação com o órgão de trânsito Detran, mas sim com 
a avaliação das normas do CTB, bem como, as normas em relação aos procedimentos de prova, que 
não permitem o uso de equipamentos eletrônicos durante a prova. Em relação à prova ou anotações 
de faltas cometidas, não efetua qualquer pleito, em relação às anotações efetuadas pelo avaliador. 

Referência(s): 582  

Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Impetrante incorreu em falta grave (Falta de uso do cinto de segurança pelo(s) 
passageiro(s)), com perda de um ponto e em falta média (Colocar o veículo em movimento, sem as 
devidas cautelas -> itens de verificação prévia do veículo: combustível) com perda de meio ponto. 
Ambas situações estão previstas no Anexo IX do edital, disponível a todos os candidatos, com ampla 
divulgação. 

Referência(s): 637  

Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante incorreu em falta grave (Falta de uso do cinto de segurança pelo(s) 
passageiro(s)), com perda de um ponto e em falta média (Colocar o veículo em movimento, sem as 
devidas cautelas -> itens de verificação prévia do veículo: pneus e avarias) com perda de meio ponto 
e uma falta leve com registro de deixar o pé apoiado no pedal de embreagem, com o veículo 
engrenado e em movimento, com perda de 0,25. Ambas situações estão previstas no Anexo IX do 
edital, disponível a todos os candidatos, com ampla divulgação. 

Referência(s): 1130  

Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: O veículo utilizado pelo impetrante é o disponibilizado pelo Município de Santo 
Amaro da Imperatriz/SC para a realização da prova prática, sendo o mesmo utilizado por TODOS os 
candidatos, ou seja, em iguais condições com os demais candidatos. Os itens de avaliação são claros 
e disponibilizado a qualquer interessado, bastando a leitura do edital, em especial do Anexo IX, onde 
constam todos os itens observados pelo avaliador. 

Referência(s): 1720  
Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não formula qualquer pleito em relação à prova aplicada, apenas 
citando o ar condicionado como opcional do veículo. Diante disto, indefere-se o recurso, sem análise 
de pleito, pela impossibilidade de identifica-lo (Item 10.8 do Edital). 

Referência(s): 256  

Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante incorreu em falta grave (Falta de uso do cinto de segurança pelo(s) 
passageiro(s)), com perda de um ponto e em falta média (Colocar o veículo em movimento, sem as 
devidas cautelas -> solicitar aos passageiros que sentassem) com perda de meio ponto. Ambas 
situações estão previstas no Anexo IX do edital, disponível a todos os candidatos, com ampla 
divulgação. 

Referência(s): 1912  
Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: O veículo utilizado pelo impetrante é o disponibilizado pelo Município de Santo 
Amaro da Imperatriz/SC para a realização da prova prática, sendo o mesmo utilizado por TODOS os 
candidatos, ou seja, em iguais condições com os demais candidatos, sendo, provavelmente, um dos 
veículos a serem utilizado no desempenho das funções, após a contratação dos aprovados no certame. 
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Também se salienta que se trata de uma avaliação prática de desempenho nas atividades pertinentes 
ao cargo e não uma prova para obtenção da habilitação. Em relação à prova ou anotações de faltas 
cometidas, não efetua qualquer pleito, em relação às anotações efetuadas pelo avaliador. 

Referência(s): 972  

Tipo de Recurso: PROVA PRÁTICA 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante incorreu em falta grave (Falta de uso do cinto de segurança pelo(s) 
passageiro(s)), com perda de um ponto e em falta média (Colocar o veículo em movimento, sem as 
devidas cautelas -> solicitar aos passageiros que sentassem) com perda de meio ponto. Ambas 
situações estão previstas no Anexo IX do edital, disponível a todos os candidatos, com ampla 
divulgação para qualquer interessado, seja candidato ou não. 

Referência(s): 57  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante enviou documento na forma prevista pelo Item 6.3.3 do edital, ou 
seja, declaração de conclusão de curso com histórico de disciplinas cursadas e carga horária, não 
suprindo a inconformidade no período recursal. 

Referência(s): 653  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Documentação apresentada pelo impetrante não supre o previsto pelo Item 6.3.3 
do edital (Somente serão aceitos como comprovação de títulos as certidões, atestados, declarações, 
em papel timbrado da instituição, devidamente assinado, e que conste claramente que o curso 
foi concluído. Em caso de declarações, deve constar a justificativa para a não emissão dos 
certificados, acompanhado do histórico de disciplinas e carga horária.), ou seja, não deixa claro a 
conclusão total do seu curso, apenas aprovação na dissertação, onde não se tem a informação de 
existência ou não de outras regras para obtenção da titulação, bem como também não existe esta 
informação no histórico ora apresentado. 

Referência(s): 2311  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO PARCIAL  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos, 
já apresentados tempestivamente. Na peça recursal adiciona novos títulos, não apresentados 
tempestivamente, os quais não tem pontuação atribuída, uma vez que o recurso não tem o intuito de 
suprir intempestividade de entrega. 

Referência(s): 1326  
Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não observa o constante no item 6.3.23 do Edital na apresentação 
inicial e volta a não observar o item na peça recursal: Os títulos devem ser digitalizados em “frente 
e verso” no mesmo arquivo em formato PDF. Entende-se por “digitalizados” os títulos escaneados a 
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partir de seu documento original, sendo desconsiderados títulos “fotografados” ou ainda outro meio 
que não permita a sua perfeita identificação.  

Referência(s): 72  
Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 2078  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não comprova entrega tempestiva de sua prova de títulos (item pós 
graduação), seja por meio eletrônico ou meio físico, inclusive com anexos à peça recursal, que não 
atendem ao disposto no item 6.3.23, tampouco existe “log” de acesso ao sistema de títulos, na 
categoria de pós graduação, para este certame. O recurso não tem o intuito de suprir intempestividade 
de entrega. 

Referência(s): 1681  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não observa o constante no item 6.3.23 do Edital na apresentação 
inicial e volta a não observar o item na peça recursal: Os títulos devem ser digitalizados em “frente 
e verso” no mesmo arquivo em formato PDF. Entende-se por “digitalizados” os títulos escaneados 
a partir de seu documento original, sendo desconsiderados títulos “fotografados” ou ainda outro 
meio que não permita a sua perfeita identificação.  

Referência(s): 2179  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não comprova entrega tempestiva de sua prova de títulos, seja por 
meio eletrônico ou meio físico, inclusive com anexos à peça recursal, que não atendem ao disposto 
no item 6.3.23, tampouco existe “log” de acesso ao sistema de títulos, para este certame. O recurso 
não tem o intuito de suprir intempestividade de entrega. 

Referência(s): 174  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não comprova entrega tempestiva de sua prova de títulos (item pós 
graduação), seja por meio eletrônico ou meio físico, tampouco existe “log” de acesso ao sistema de 
títulos, na categoria de pós graduação, para este certame. O recurso não tem o intuito de suprir 
intempestividade de entrega. 

Referência(s): 676  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 2338  
Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não comprova entrega tempestiva de sua prova de títulos, seja por 
meio eletrônico ou meio físico, tampouco existe “log” de acesso ao sistema de títulos, para este 
certame. O recurso não tem o intuito de suprir intempestividade de entrega. 

Referência(s): 1491  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante apresenta cursos fora do período de avaliação, ou seja, anteriores a 
2015, que corretamente foram indeferidos, conforme previsto no item 6.3.1 “B” do edital. 

Referência(s): 2012  
Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 572  
Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não apresentou prova de títulos eletrônica e não sanou 
inconformidade apresentada, na forma de apresentação de títulos que optou (documentos físicos). 

Referência(s): 651  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 1152  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante apresenta título com carga horária do ano de 2014 e 2015, sem que 
no certificado seja estabelecido qual carga horária é de cada exercício, não sendo possível a correta 
pontuação dos títulos, uma vez que no item 6.3.1 “B” do edital, traz cursos realizados a partir de 
janeiro de 2015. 

Referência(s): 890  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 



 
 

 

 
 

Página 6  
 

Estado de Santa Catarina 
Município de Santo Amaro da Imperatriz 

Concurso Público n.º 01/2018  

Recurso Indeferido: Em revisão ao requerimento de análise de títulos (envio físico, protocolo 027), 
conta listado no requerimento apenas a Pós Graduação e curso de aperfeiçoamento com 100h, 
resultando na pontuação já atribuída na classificação provisória. 

Referência(s): 1847  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não comprova entrega tempestiva de sua prova de títulos, seja por 
meio eletrônico ou meio físico, inclusive com anexos à peça recursal, que não atendem ao disposto 
no item 6.3.23 (formato e forma de apresentação), tampouco existe “log” de acesso ao sistema de 
títulos, para este certame. O recurso não tem o intuito de suprir intempestividade de entrega. 

Referência(s): 422  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 1832  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 1423  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Impetrante sanou inconformidades apresentadas na avaliação de seus 
documentos, sendo reprocessados os seus documentos e atribuída a pontuação inerente aos títulos. 

Referência(s): 2226  
Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: DEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Efetuado o reprocessamento dos títulos apresentados a pontuação inerente aos 
títulos deferidos. 

 

 

Santo Amaro da Imperatriz/SC, 29 de junho de 2018. 
 

 

Banca Técnica 
NBS Serviços Especializados Eireli 


