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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO OESTE /SC 

PROCESSO SELETIVO Nº 04/2021 
 

PARECER DE RECURSO EM FACE DA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
  

Inscrição 42 
Candidato(a) Daniele Heck 
Cargo Professor Pedagogo Habilitado em Educação Infantil - Habilitado 
Descrição dos 
Fatos 

Foi entregue no dia 14/10/2021 no setor de educação o meu certificado de pós-
graduaçao como também cursos que participei em 2020 e 2021, assim como 
suas respectivas cópias. Não sei o porquê de não serem deferidos nesse 
processo seletivo. 

Parecer 
Comissão 
Municipal 

A Comissão do presente Processo Seletivo analisou o recurso interposto pela 
candidata Daniele Heck, verificando que a documentação entregue pela mesma 
não corresponde ao cargo pela qual realizou a inscrição. No formulário de 
entrega dos documentos da prova de títulos, o campo “função” que é preenchido 
pelo próprio candidato consta “Professor habilitado anos inicias” e não para o 
cargo de “Professor Pedagogo Habilitado em Educação Infantil – Habilitado” o 
qual a candidata está inscrita e é objeto do presente recurso. Vale lembrar que 
é responsabilidade do candidato o correto preenchimento do formulário e demais 
documentos deste certame, conforme preza o item 1.1.4 do edital.  
Importante ressaltar que a comissão avaliou os títulos de acordo com o cargo 
indicado no formulário, mantendo esse tratamento a todos os formulários e 
documentos recebidos. 
Considerando os aspectos relatados acima a Comissão mantém a pontuação da 
candidata, consequentemente, indeferindo o recurso apresentado.  
 
É o parecer. 
 

 
 
 

São João do Oeste - SC, 12 de novembro de 2021. 
 
 

____________________________________           __________________________________ 
Luís Augusto Rasch dos Santos                            Solange Schneider  
Membro Comissão                                                     Membro Comissão  

 

____________________________________ 
Judite Rasch Bracht Gauer 
Membro Comissão 
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