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Estado de Santa Catarina 
Município de Santo Amaro da Imperatriz 

Processo Seletivo n.º 09/2018 

ATO 021: Edital de Análise de Recursos contra a Classificação 
Provisória e Prova de Títulos 

 
 

Apresentados os resultados da Classificação Provisória e Prova de Títulos (sem os resultados 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): 71   

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não formula recurso, apenas indaga acerca da análise de seus títulos, 
cujo processamento está disposto de forma individual, em sua Área do Candidato, conforme 
disposição em edital e na publicação da classificação provisória. 

Referência(s): 628   
Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Ao efetuar o reprocessamento do cartão resposta da impetrante e a conferência 
manual de seus acertos, em relação ao Gabarito Oficial, chegou-se ao mesmo resultado apurado na 
classificação provisória. Imagem do cartão resposta do impetrante disponível em sua Área do 
Candidato. 

Referência(s): 62   

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: DEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Considerando os argumentos apresentados pelo impetrante, junto com o fiscal de 
prova da sala, e, considerando o tempo da ocorrência, ante a eventual impossibilidade do disposto 
no item 5.10 em face ao declarado, efetua-se reprocessamento do cartão resposta do impetrante. 

Referência(s): 944   
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): 367  
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): 49  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.23 do edital, conforme disposto na análise efetuada. Ainda 
reapresenta títulos com inconformidade sem ao disposto no item 6.4.24. Salienta-se ainda que no 
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sistema de envio de títulos existe mensagem com muito destaque, informando que as regras de envio 
de títulos foram alteradas e que o candidato deveria verificar se o seu arquivo atenderia às novas 
regras, pois um documento deferido em evento anterior (com outro regramento) poderia não ser 
deferido com as regras do atual certame. 

Referência(s): 1317  

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): 666  

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): 177  

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): 839  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.23 do edital (título fotografado), conforme disposto na análise 
efetuada. 

Referência(s): 767  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.23 do edital, conforme disposto na análise efetuada. Salienta-se 
ainda que no sistema de envio de títulos existe mensagem com muito destaque, informando que as 
regras de envio de títulos foram alteradas e que o candidato deveria verificar se o seu arquivo 
atenderia às novas regras, pois um documento deferido em evento anterior (com outro regramento) 
poderia não ser deferido com as regras do atual certame. 

Referência(s): 1160  
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, inexistindo “log” de acesso ao sistema de títulos, para este certame. 
O recurso não tem o intuito de suprir intempestividade de entrega. 
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Referência(s): 121  

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): 1089  
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): 672  
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, inexistindo “log” de acesso ao sistema de títulos, para este certame. 
O recurso não tem o intuito de suprir intempestividade de entrega. 

Referência(s): 1113  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.23 do edital, conforme disposto na análise efetuada, 
reapresentando com a mesma inconformidade (redução). Salienta-se ainda que no sistema de envio 
de títulos existe mensagem com muito destaque, informando que as regras de envio de títulos foram 
alteradas e que o candidato deveria verificar se o seu arquivo atenderia às novas regras, pois um 
documento deferido em evento anterior (com outro regramento) poderia não ser deferido com as 
regras do atual certame. 

Referência(s): 669  

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): 667  
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): 382  
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. 
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Referência(s): 724  

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): 1218  
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): 1001  
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, inexistindo “log” de acesso ao sistema de títulos, para este certame. 
O recurso não tem o intuito de suprir intempestividade de entrega. 

Referência(s): 401  

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): 1363  
Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.23 do edital, conforme disposto na análise efetuada (redução). 
Salienta-se ainda que no sistema de envio de títulos existe mensagem com muito destaque, 
informando que as regras de envio de títulos foram alteradas e que o candidato deveria verificar se o 
seu arquivo atenderia às novas regras, pois um documento deferido em evento anterior (com outro 
regramento) poderia não ser deferido com as regras do atual certame. 

Referência(s): 1413  

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): 909  

Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.23 do edital, conforme disposto na análise efetuada (redução). 
Salienta-se ainda que no sistema de envio de títulos existe mensagem com muito destaque, 
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informando que as regras de envio de títulos foram alteradas e que o candidato deveria verificar se o 
seu arquivo atenderia às novas regras, pois um documento deferido em evento anterior (com outro 
regramento) poderia não ser deferido com as regras do atual certame. 

Referência(s): 1388  

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, inexistindo “log” de acesso ao sistema de títulos, para este certame. 
O recurso não tem o intuito de suprir intempestividade de entrega. 

Referência(s): 1002  

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, inexistindo “log” de acesso ao sistema de títulos, para este certame. 
O recurso não tem o intuito de suprir intempestividade de entrega. 

Referência(s): 512  
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): 1341  
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): 665  

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): 235  

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): 366  

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. 



 

 

 
 

Página 6 
 

Estado de Santa Catarina 
Município de Santo Amaro da Imperatriz 

Processo Seletivo n.º 09/2018 

Referência(s): 918  

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, para o 
item “Pós-Graduação”, seja por meio eletrônico ou meio físico, inexistindo “log” de acesso ao sistema 
de títulos, no item “Pós-Graduação”, para este certame. O recurso não tem o intuito de suprir 
intempestividade de entrega. 

Referência(s): 182  

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): 797  
Tipo de Recurso: PROVA DE TÍTULOS 
Situação: INDEFERIDO  
 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante não sanou inconformidades apresentadas em seus títulos, em 
especial aos requisitos do Item 6.4.23 do edital, conforme disposto na análise efetuada (redução). 
Salienta-se ainda que no sistema de envio de títulos existe mensagem com muito destaque, 
informando que as regras de envio de títulos foram alteradas e que o candidato deveria verificar se o 
seu arquivo atenderia às novas regras, pois um documento deferido em evento anterior (com outro 
regramento) poderia não ser deferido com as regras do atual certame. 

 

De forma a melhor ilustrar, segue imagem das instruções disponíveis no sistema de envio 
de títulos, que alertava a TODOS os candidatos das alterações nas regras de envio de 
títulos neste certame, em relação à certames anteriores, inclusive com a possibilidade de 
indeferimento nas atuais regras, de títulos deferidos em outros certames (com regras 
distintas). 

 

 
 

Santo Amaro da Imperatriz/SC, 13 de setembro de 2018. 
 

 

Banca Técnica 
NBS Serviços Especializados Eireli 

 


