MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO – ESTADO DE SANTA CATARINA
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DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AOS RECURSOS
AFETOS À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVA E PRÁTICA DO CONCURSO
PÚBLICO EDITAL Nº. 002/2017
O Prefeito Municipal de Erva Velho, Estado de Santa Catarina, e a Coordenação dos Concursos
Públicos da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, atuando de forma conjunta,
no uso de suas atribuições legais, tornam pública a decisão dos recursos apresentados contra
a divulgação do resultado preliminar das provas objetiva e prática:
Inscrição Cargo
Solicitação
327249
Fiscal de Solicita revisão da nota e
Tributos classificação
sob
o
fundamento de que houve
doze acertos das questões
de conhecimentos gerais e
treze
acertos
de
conhecimentos específicos.
325401

Professor
de Séries
Iniciais e
Educação
Infantil

Aduz que teve quinze
acertos na prova objetiva e
que sua nota deveria ser 5,0
(cinco pontos).

325651

Professor
de Séries
Iniciais e
Educação
Infantil

Aduz ter acertado doze
questões de conhecimentos
específicos com peso 0,40
(zero vírgula quarenta),
duas de Língua Portuguesa,

Situação
Candidata que teve onze acertos de
conhecimentos
gerais
(Língua
Portuguesa,
Matemática
e
Conhecimentos Gerais) e treze
acertos
de
conhecimentos
específicos. Nota final correta.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
Nos termos do item “4.7” do Edital,
para os cargos de Professor de Séries
Iniciais e Educação Infantil, Professor
de Língua Estrangeria (Inglês),
Professor de Educação Musical,
Motorista, Agente de Serviços Gerais
I, Agente de Serviços Gerais II,
Auxiliar em Edificações e Operador
de Máquinas, cada questão valia 0,33
(zero vírgula trinta e três). A prova
contava com o total de trinta
questões. A candidata teve quinze
acertos, é dizer, metade da prova,
logo, correta a atribuição da nota
5,00. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Nos termos do item “4.7” do Edital,
para os cargos de Médico,
Enfermeiro,
Técnico
em
Enfermagem, Advogado, Fiscal de
Tributos e Contador cada questão
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duas de Matemática e
quatro de conhecimentos
gerais, com peso 0,26 (zero
vírgula vinte e seis). Alega
que, assim, a nota final da
prova objetiva resultaria em
6,88 (seis vírgula oitenta e
oito).

328693

Professor
de Séries
Iniciais e
Educação
Infantil

Aduz ter acertado onze
questões de conhecimentos
específicos, quatro de
Língua Portuguesa, duas de
Matemática e duas de
conhecimentos gerais. A
nota final da prova objetiva
resultaria, assim, em 6,27
(seis vírgula vinte e sete).

específica vale 0,40 (zero vírgula
quarenta) décimos e as demais
questões 0,26 (zero vírgula vinte e
seis) décimos cada. Para todos os
demais cargos, no caso, cargo de
Professor de Séries Iniciais e
Educação Infantil, cada questão valia
0,33 (zero vírgula trinta e três). Para o
cálculo da nota utilizou-se 02 (dois)
decimais após a vírgula. A candidata
teve vinte acertos, logo, correta a
atribuição da nota 6,60 (seis vírgula
sessenta). RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Candidata que teve onze acertos de
conhecimentos específicos, três de
Língua
Portuguesa,
duas
de
Matemática
e
duas
de
conhecimentos gerais. Nota final
correta. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Erval Velho/SC, 19 de fevereiro de 2018.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Prefeito
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