Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Rua Coronel Almeida, 60
Fone/Fax (047) 3447 7758
89245-000 – Araquari – Santa Catarina

Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar - Processo Seletivo 002/2017
A Prefeitura de Araquari, juntamente com a Comissão do Seletivo, torna pública a
decisão dos Recursos, Contra a Classificação Preliminar das provas, conforme segue:
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Alessandra Martim Batista
Solicita revisão da questão 04.
Professor de Artes
Alega que a questão é vaga ao não especificar que se trata de
Inscrição: 005
classificação de desenhos proposta por WONG, Wucius (2001).
Em análise ao seu requerimento, informamos que na questão 04, foi solicitada a correlação das
afirmativas, subentendendo-se que a análise para ser feita é a que está proposta, e não se há outras
classificações sobre o desenho.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/Inscrição
Alegação
Tatiane Tamara da Silva Prado
Solicita revisão da questão
Professor de Educação Infantil
Acredita ter sido atribuída nota incorreta na questão discursiva, alega
Inscrição: 110
que o tema foi abordado e o raciocínio exposto de forma clara e precisa.
Em análise ao seu requerimento informamos que a correção das questões discursivas foi realizada
por 02 avaliadores (professores da comissão e professores externos). A avaliação foi realizada em
conformidade com o estabelecido no Edital 002/2017, o qual estabelece que, a resposta a questão
descritiva deveria, além de abordar o tema proposto, respeitar os critérios coesão e coerência textual. Sua
resposta além de não apresentar coesão e coerência textual suficiente, também não descreveu o que a
questão solicitava, o enunciado pedia que descrevesse os PROCEDIMENTOS DE ENSINO E AVALIAÇÃO sobre
o tema Brincar, nesta resposta foi discorrido o Brincar e sua importância, e os procedimentos de avaliação
nem se quer foram citados. Com base nesses critérios uma nota foi atribuída por cada um dos 02
avaliadores, e como não houve diferença superior a meio ponto entre estas notas, foi feita a média e esta
somada à nota da prova objetiva.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/Inscrição
Alegação
Cristiane Wolz Freiberger
Solicita revisão da questão discursiva
Professor de Educação Infantil
Alega ter abordado o tema com coerência, apresentando os enunciados
Inscrição: 340
com sentido e lógicas entre si.
Em análise ao seu requerimento informamos que a correção das questões discursivas foi realizada
por 02 avaliadores (professores da comissão e professores externos). A avaliação foi realizada em
conformidade com o estabelecido no Edital 002/2017, o qual estabelece que, a resposta a questão
discursiva deveria, além de abordar o tema proposto, respeitar os critérios coesão e coerência textual. Sua
resposta não descreveu os PROCEDIMENTOS DE ENSINO E AVALIAÇÃO sobre o tema Brincar, foi solicitado
que descrevesse (conforme dicionário descrever é: fazer um relato circunstanciado de; contar em detalhes;
narrar), a senhora discursou sobre o tema, mas não descreveu os procedimentos de ensino e avaliação.
Com base nestes critérios uma nota foi atribuída por cada um dos 02 avaliadores, e como não houve
diferença superior a meio ponto entre estas notas, foi feita a média e esta somada à nota da prova objetiva.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Ana Paula Chiodini Otto
Professor de Educação Infantil
Inscrição: 147

Alegação
Solicita acesso a prova.
Alega que acertou 06 questões.
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Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar - Processo Seletivo 002/2017
A Prefeitura de Araquari, juntamente com a Comissão do Seletivo, torna pública a
decisão dos Recursos, Contra a Classificação Preliminar das provas, conforme segue:
Em análise ao seu requerimento informamos que foi realizada nova correção do seu gabarito e
constatado que realmente a senhora acertou 06 questões. Sendo assim, sua pontuação passa a ser 7,375.
Conclusão: Deferido
Classificação Alterada
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Bruna Maria Silveira Rosa de
Solicita que sua prova seja avaliada.
Oliveira
Alega que é formada, acertou metade das questões e pessoas não
Professor de Educação Infantil
formadas passaram na frente dela.
Inscrição: 158
Em análise ao seu requerimento informamos que na instrução de preenchimento do gabarito
estava clara forma de preenchê-lo (X), a senhora rubricou cada quadrícula ao invés de assinalar com X.
Lamentamos o ocorrido, mas temos que seguir os critérios preestabelecidos, pois se cada candidato
preenchesse o gabarito como desejasse isso geraria transtornos para todo o processo.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Keit Mara de Jesus
Professor de Educação Infantil
Inscrição: 164

Alegação
Solicita que sua prova seja avaliada.
Alega que em outras provas sempre consta o preenchimento do gabarito
com bolinha, inclusive do ENEM. Também alega que não consta no Edital
a forma de preenchimento do gabarito, apenas na folha da prova.
Em análise ao seu requerimento informamos que na instrução de preenchimento do gabarito
estava clara forma de preenchê-lo (X), a senhora preencheu incorretamente. Não é necessário que conste
no Edital as instruções de preenchimento da prova ou do gabarito, visto que estas informações constam na
folha de rosto do caderno de prova e, neste caso também no enunciado do gabarito. Lamentamos o
ocorrido, mas temos que seguir os critérios preestabelecidos, pois se cada candidato preenchesse o
gabarito como desejasse isso geraria transtornos para todo o processo.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Juscelaini de Oliveira
Solicita reavaliação da prova
Professor de Educação Infantil
Alega que acertou 05 questões, mas na classificação aparecem 04.
Inscrição: 198
Em análise ao seu requerimento informamos que foi realizada nova correção do seu gabarito e
constatado que a senhora acertou 04 questões (1ª, 6ª, 7ª e 8ª). Sendo assim, não há alteração em sua
pontuação.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Rosane Pscheidt Segala
Solicita saber nota da prova
Professor de Educação Infantil
Inscrição: 186
Em análise ao seu requerimento informamos que foi realizada nova correção do seu gabarito e
constatado que a senhora não atingiu o mínimo necessário previsto no Edital 002/2017 que é 04 (quatro), a
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Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar - Processo Seletivo 002/2017
A Prefeitura de Araquari, juntamente com a Comissão do Seletivo, torna pública a
decisão dos Recursos, Contra a Classificação Preliminar das provas, conforme segue:
senhora atingiu 03 pontos acertando três questões. Visto que não acertou 50% das questões não passou
para a segunda fase (correção da prova discursiva).
Conclusão: Indeferido
Candidato não habilitado para correção da prova discursiva
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Katiane Peres Gonçalves
Solicita recontagem do tempo de serviço
Professor de Educação Infantil
Inscrição: 56
Em análise ao seu requerimento informamos que, conforme previsto no Edital 002/2017 será
considerado, para fins de desempate, o tempo de serviço no magistério. Sendo assim, diante das
declarações apresentadas foi considerado o tempo de serviço que consta a função de professora, a
declaração que informa o tempo de serviço, mas não especifica a função, não foi considerada.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Glauciane de Mello Vieira
Solicita contagem do tempo de serviço
Professor de Educação Infantil
Inscrição: 106
Em análise ao seu requerimento informamos que, conforme previsto na Errata 02 do Edital
002/2017 será considerado: 1º Titulação (Doutorado, Mestrado, Pós Graduação e Graduação, 2º Maior
Tempo de Serviço no Magistério, 3º Maior Idade. O primeiro critério é o da Formação/Titulação, os demais
critérios serão aplicados somente caso o empate permaneça. No seu caso em específico, sua nota foi
(6,750) a mesma da candidata 31, porém ela possui graduação e teve direito a meio ponto (0,50), isto a
posicionou na sua frente, neste caso o tempo de serviço é irrelevante.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Neusa Nasarete Kuiaski
Solicita revisão nos critérios de desempate
Professor de Educação Infantil
Inscrição: 298
Em análise ao seu requerimento informamos que, conforme previsto na Errata 02 do Edital
002/2017 será considerado: 1º Titulação (Doutorado, Mestrado, Pós Graduação e Graduação, 2º Maior
Tempo de Serviço no Magistério, 3º Maior Idade. O primeiro critério é o da Formação/Titulação, os demais
critérios serão aplicados somente caso o empate permaneça. No seu caso em específico, sua nota foi
(7,900) a mesma da candidata 314, porém como você possui maior tempo de serviço no magistério sua
classificação foi superior a da candidata 314. Entre as candidatas que atingiram nota 7,900 você foi a
melhor classificada.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Ivone Barbosa de Oliveira
Solicita contagem de tempo de serviço
Professor de Educação Infantil
Inscrição: 135
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Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar - Processo Seletivo 002/2017
A Prefeitura de Araquari, juntamente com a Comissão do Seletivo, torna pública a
decisão dos Recursos, Contra a Classificação Preliminar das provas, conforme segue:
Em análise ao seu requerimento informamos que, conforme previsto na Errata 02 do Edital
002/2017 será considerado: 1º Titulação (Doutorado, Mestrado, Pós Graduação e Graduação, 2º Maior
Tempo de Serviço no Magistério, 3º Maior Idade. O primeiro critério é o da Formação/Titulação, os demais
critérios serão aplicados somente caso o empate permaneça. No seu caso em específico, sua nota foi
(5,800) a mesma da candidata 62, porém ela possui pós-graduação e teve direito a 1,0 ponto, isto a
posicionou na sua frente, neste caso o tempo de serviço é irrelevante.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Sebastiana Alves de Freitas
Solicita vaga para deficiente físico.
Professor de Educação Infantil
Alega ser portador de deficiência e ter apresentado laudo
Inscrição: 151
médico no ato da inscrição.
Em análise ao seu requerimento informamos que foi reavaliado seu caso e constatado que foi
apresentado no ato da inscrição um Raio X, o qual, nota-se amputação parcial do dedo indicador da mão
direita, salientamos que NÃO foi apresentado Laudo Médico, foi entregue apenas declaração médica com a
seguinte informação: “Paciente portadora de coto de amputação digital do 2º dedo da mão direita.
Apresenta condições hígidas de trabalho”.
Observamos que: A higidez ou estado hígido é uma característica de alguém ou alguma estrutura
relacionada à boa saúde.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Tiara Nardino
Solicita nova correção do gabarito.
Professor de Educação Física
Alega que no gabarito publicado no site a questão 03
Inscrição: 42
estava assinalada errado.
Em análise ao seu requerimento informamos que a resposta correta da questão 03 é a letra D
(quatro aos dezessete anos de idade), a senhora acertou esta questão e o ponto já foi devidamente
computado na classificação divulgada dia 02/02/2017. O gabarito publicado no site está correto.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Marcus Vinicius da Silva
Solicita saber o motivo de não constar seu nome na lista
Professor de Educação Física
de classificados.
Inscrição: 27
Alega que acertou 05 questões
Em análise ao seu requerimento informamos que foi realizada nova correção do seu gabarito e
constatado que o senhor não atingiu o mínimo necessário previsto no Edital 002/2017 que é 04 (quatro), o
senhor atingiu 03 pontos acertando três questões (2ª, 4ª e 8ª). Visto que não acertou 50% das questões
não passou para a segunda fase (correção da prova discursiva).
Conclusão: Indeferido
Candidato não habilitado para correção da prova discursiva
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Ana Roberta Duarte
Solicita saber nota da prova discursiva
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Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar - Processo Seletivo 002/2017
A Prefeitura de Araquari, juntamente com a Comissão do Seletivo, torna pública a
decisão dos Recursos, Contra a Classificação Preliminar das provas, conforme segue:
Professor de Educação Física
Inscrição: 32
Em análise ao seu requerimento informamos que foi realizada nova correção do seu gabarito e
constatado que a senhora não atingiu o mínimo necessário previsto no Edital 002/2017 que é 04 (quatro), a
senhora atingiu 02 pontos acertando duas questões. Visto que não acertou 50% das questões não passou
para a segunda fase (correção da prova discursiva).
Conclusão: Indeferido
Candidato não habilitado para correção da prova discursiva

Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Ademar Jose Otto Junior
Solicita acesso a prova.
Professor de Educação Física
Inscrição: 17
Em análise ao seu requerimento informamos que foi realizada nova correção do seu gabarito e
constatado que o senhor não atingiu o mínimo necessário previsto no Edital 002/2017 que é 04 (quatro), o
senhor atingiu 03 pontos acertando três questões. Visto que não acertou 50% das questões não passou
para a segunda fase (correção da prova discursiva).
Conclusão: Indeferido
Candidato não habilitado para correção da prova discursiva
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Johana Mariela Coronel Moreira
Solicita saber o motivo do seu nome não constar na lista
Professor de Educação Física
de classificados.
Inscrição: 21
Alega que acertou 08 questões.
Em análise ao seu requerimento informamos que foi revista sua prova e constatado que o
gabarito não foi rubricado. Conforme instrução na folha de rosto do caderno de provas, o candidato deveria
entregar o cartão-resposta preenchido e rubricado, caso contrario seria eliminado.
Conclusão: Indeferido
Candidato eliminado por não rubricar o cartão-resposta
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Fabrício Bandeira Rodrigues
Solicita revisão da prova.
Professor de Educação Física
Alega que acertou 07 questões, respondeu corretamente a
Inscrição: 10
questão discursiva. Considera o fato de não preencher
corretamente o cartão-resposta não define a qualificação
de um profissional, também alega que o fiscal não alertou
sobre o preenchimento do cartão-resposta.
Em análise ao seu requerimento informamos que na instrução de preenchimento do gabarito
estava clara a forma de preenchê-lo, com X, o senhor preencheu incorretamente. As informações sobre a
forma correta de preenchimento constam na folha de rosto do caderno de prova, o qual foi lido pelo fiscal
antes do início da prova, além disto, também consta no enunciado do gabarito. Não compete ao fiscal
orientar o candidato individualmente.
Lamentamos o ocorrido, mas temos que seguir os critérios preestabelecidos, pois se cada candidato
preenchesse o gabarito como desejasse isso geraria transtornos para todo o processo.
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Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar - Processo Seletivo 002/2017
A Prefeitura de Araquari, juntamente com a Comissão do Seletivo, torna pública a
decisão dos Recursos, Contra a Classificação Preliminar das provas, conforme segue:
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Marcio José de Souza
Solicita ponto por graduação.
Professor de Educação Física
Alega que concluiu o curso de Licenciatura em Educação
Inscrição: 05
Física, apenas está aguardando a colação de grau.
Em análise ao seu requerimento informamos que o Edital prevê que o Diploma seja entregue no
ato da inscrição, a pontuação de graduação será atribuída somente mediante entrega do Diploma.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Andrei de Oliveira Zanelatto
Solicita saber se sua formação foi considerada como
Professor de Educação Física
Habilitado.
Inscrição: 59
Em análise ao seu requerimento informamos que o Edital prevê que o Diploma seja entregue no
ato da inscrição, a pontuação de graduação será atribuída somente mediante entrega do Diploma. Como
ainda não possui o Diploma você não foi considerado como Habilitado. Quanto ao fato de ter um mapa na
sala de prova, isto não prejudicou nenhum dos candidatos, pois o referido mapa era rodoviário e não
apresentava visibilidade suficiente para que qualquer candidato tirasse proveito, além de quê, estava
”visível” a todos os candidatos, ninguém foi privilegiado em particular.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Roberta Suzane Cardoso
Solicita revisão da questão 06.
Professor de Educação Física
Alega que a questão não tem opção de resposta à
Inscrição: 12
Educação Básica.
Em análise ao seu requerimento informamos que a questão de número 06 foi elaborada seguindo
a redação da Medida Provisória nº 746 de 2016, a qual alterou a Lei 9.394/96.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Roger Michell da Silva Borges
Solicita revisão da questão 06.
Professor de Educação Física
Alega erro na elaboração da questão.
Inscrição: 23
Em análise ao seu requerimento informamos que a questão de número 06 foi elaborada seguindo
a redação da Medida Provisória nº 746 de 2016, a qual alterou a Lei 9.394/96.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Daiane Kely Pellizzari
Solicita revisão do tempo de serviço.
Professor de Séries Iniciais
Inscrição: 04
Em análise ao seu requerimento informamos que, conforme previsto na Errata 02 do Edital
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Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar - Processo Seletivo 002/2017
A Prefeitura de Araquari, juntamente com a Comissão do Seletivo, torna pública a
decisão dos Recursos, Contra a Classificação Preliminar das provas, conforme segue:
002/2017 será considerado o tempo de serviço no magistério como critério de desempate, sendo assim foi
realizada recontagem do seu tempo e constato que possui 02 anos, 03 meses e 01 dia.
Conclusão: Deferido
Classificação Mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Renata Xavier
Professor de Séries Iniciais
Inscrição: 21

Alegação
Solicita revisão e acesso a prova, e saber o motivo de não
ser lançada as notas dos não classificados.
Alega que segundo o que viu nas provas de alguns
classificados não conferem com a pontuação
Em análise ao seu requerimento informamos que foi revista sua prova e constatado que o
gabarito não foi rubricado. Conforme instrução na folha de rosto do caderno de provas, o candidato deveria
entregar o cartão-resposta preenchido e rubricado, caso contrario seria eliminado.
Conclusão: Indeferido
Candidato eliminado por não rubricar o cartão-resposta

Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Cátia Leticia Sardanha
Solicita revisão de prova.
Professor de Séries Iniciais
Inscrição: 61
Em análise ao seu requerimento informamos que na instrução de preenchimento do gabarito
estava clara forma de preenchê-lo (X), a senhora assinalou com letras cada quadrícula ao invés de assinalar
com X. Lamentamos o ocorrido, mas temos que seguir os critérios preestabelecidos, pois se cada candidato
preenchesse o gabarito como desejasse isso geraria transtornos para todo o processo.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Tania Regina Koning Krapp
Solicita nova correção do gabarito.
Professor de Séries Iniciais
Alega que no gabarito publicado no site a questão
Inscrição: 03
03 estava assinalada errado.
Em análise ao seu requerimento informamos que a resposta correta da questão 03 é a letra D
(quatro aos dezessete anos de idade), a senhora acertou esta questão e o ponto já foi devidamente
computado na classificação divulgada dia 02/02/2017. O gabarito publicado no site está correto.
Conclusão: Indeferido
Classificação mantida
Candidato/Cargo/ Inscrição
Alegação
Ana Paula Lima Cunha Santos
Solicita nova correção do gabarito.
Professor de Libras
Inscrição: 03
Em análise ao seu requerimento informamos que foi feita nova correção da sua prova e
constatado que a senhora acertou 04 questões da prova objetiva, sendo assim sua prova foi enviada para
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Julgamento dos Recursos contra a Classificação Preliminar - Processo Seletivo 002/2017
A Prefeitura de Araquari, juntamente com a Comissão do Seletivo, torna pública a
decisão dos Recursos, Contra a Classificação Preliminar das provas, conforme segue:
correção da questão discursiva, sendo atribuída nota 1,100, atingindo a nota final de 5,100.
Conclusão: Deferido
Classificação Alterada
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