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EDITAL 001/2021 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

  

ÉRCIO KRIEK, PREFEITO MUNICIPAL DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 

37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS 

CONTRA A NOTA DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do Edital 001/2021 de Concurso 

Público 01/2021, conforme segue: 

    

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001 

Requer o candidato de inscrição nº 1183 a revisão da nota da prova de títulos da candidata de inscrição nº 2424. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O título apresentado pela 

candidata é compatível com as atribuições, especificamente nos itens: Dar apoio operacional para elaboração 

de manuais técnicos e Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

competência. Sendo assim, considerando que a estrutura administrativa possui vários setores, inclusive de 

planejamento e engenharia, onde os candidatos podem ser nomeados, o referido título deve ser aceito e 

computado em favor da candidata, mantendo a nota da candidata, conforme publicado na classificação 

provisória. 

 

RECURSO 002 

Requer o candidato de inscrição nº 2744 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O candidato enviou 

documento para prova de títulos em desacordo com o edital, pois o certificado enviado não consta as 

disciplinas, necessárias para a verificação do documento, conforme menciona o Anexo IV do edital, senão 

vejamos: 

 
IV. Não serão aceitos como títulos:  

• Certificados de Pós-Graduação Latu-Sensu que não apresentarem a respectiva 

carga horária e disciplinas; 

 

RECURSO 003 

Requer o candidato de inscrição nº 3980 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O candidato enviou 

documento para prova de títulos em desacordo com o edital, ou seja, após o prazo estabelecido pelo edital. O 

enviou dos documentos está registrado em seu envelope, com data de 25/06/2021, bem como o próprio 

candidato menciona em seu recurso a data do envio em 25/06/2021, descumprindo o prazo estabelecido pelo 

edital, senão vejamos: 

 
I – Os documentos para prova de títulos deverão ser enviados, por SEDEX/AR, entre 

os dias 21 a 24 de JUNHO DE 2021, pelos candidatos aprovados e convocados. 

 

Desta forma, por não pontuar na prova de títulos, o pedido do recorrente em alterar sua nota e reclassificá-lo é 

improcedente. 

 

RECURSO 004 

Requer o candidato de inscrição nº 2554 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O candidato enviou 

documentos para prova de títulos, sendo três Pós-Graduação Lato Sensu, as quais não são cumulativas, 

conforme exposto no edital, senão vejamos: 

 
XII. Os pontos das linhas “a, “b” e “c” da tabela a seguir não são acumulativos, será 

validada apenas a pontuação do maior título apresentada pelo (a) candidato (a). 
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Sendo estes: 
Especialização – Latu-Sensu 

(carga horária mínima 360 horas) 

4,0 pontos a 

Mestrado - Stricto-Sensu 7,0 pontos b 

Doutorado - Stricto-Sensu 10,0 pontos c 

 

Sendo assim, fica claro que somente será computado o “MAIOR TÍTULO”. Não há previsão no edital sobre a 

soma de títulos de uma mesma linha, ou seja, pontuação do maior título está no singular, que evidencia apenas 

um título. não dando margem à dúvida. 

 

RECURSO 005 

Requer o candidato de inscrição nº 2699 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O candidato enviou 

documento para prova de títulos em desacordo com o edital, pois no certificado enviado não consta a carga 

horária, nem disciplinas, necessárias para a verificação do documento, conforme menciona o Anexo IV do 

edital, senão vejamos: 

 
IV. Não serão aceitos como títulos:  

• Certificados de Pós-Graduação Latu-Sensu que não apresentarem a respectiva 

carga horária e disciplinas; 

 

RECURSO 006 

Requer a candidata de inscrição nº 3953 a revisão de sua nota da prova de títulos e nota da prova de títulos do 

candidato de inscrição nº 2608. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente. A candidata enviou 

documentos para prova de títulos, sendo duas Pós-Graduação Lato Sensu, as quais não são cumulativas, 

conforme exposto no edital, senão vejamos: 

 
XII. Os pontos das linhas “a, “b” e “c” da tabela a seguir não são acumulativos, será 

validada apenas a pontuação do maior título apresentada pelo (a) candidato (a). 

 

Sendo estes: 

 
Especialização – Latu-Sensu 

(carga horária mínima 360 horas) 

4,0 pontos a 

Mestrado - Stricto-Sensu 7,0 pontos b 

Doutorado - Stricto-Sensu 10,0 pontos c 

 

Sendo assim, fica claro que somente será computado o “MAIOR TÍTULO”. Não há previsão no edital sobre a 

soma de títulos de uma mesma linha, ou seja, pontuação do maior título está no singular, que evidencia apenas 

um título. não dando margem à dúvida. 

 

Em relação ao questionamento da nota do candidato de inscrição nº 2608, informamos que o mesmo 

comprovou ter concluído dois cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, sendo estes: MBA em Gestão Pública e 

MBA em Gestão e Políticas Públicas Municipais, emitidos pelo Centro Universitário Leonardo da Vince, o qual 

gerou a nota da prova de títulos em 4,00 pontos. 

 

RECURSO 007 

Requer o candidato de inscrição nº 4084 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O candidato enviou 

documentos para prova de títulos, porém os mesmos não informam a conclusão do ensino médio, em 

documento enviado, a informação presente é: “Atestado de Aprovação Parcial de 2º Grau”, não sendo possível 
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verificar a aprovação total do candidato no referido curso. 

 

RECURSO 008 

Requer o candidato de inscrição nº 2202 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O candidato enviou 

documentos para prova de títulos, sendo estes: Certificado de Ensino Médio e Histórico Escolar de Direito – 

Bacharelado, porém neste histórico não há qualquer informação sobre a conclusão do curso. No referido 

histórico, ainda há a informação de que a disciplina de “Fundamentos Históricos do Direito” está em situação 

de “Cursando”. Sendo assim, não é possível atribuir nota ao título mencionado. 

 

O edital é claro em seu Anexo IV, o qual traz a seguinte redação: 

 
VIII. Serão aceitos para comprovação de título, atestado ou declaração de conclusão 

de curso, desde que OBRIGATORIAMENTE possuam a respectiva carga horária 

(para especialização Latu-sensu), disciplinas, aproveitamento, assinatura e carimbo do 

responsável pela emissão. (grifos nosso) 

 

Por fim, informamos que documentos anexados ao recurso não tem valor para prova de títulos, somente os 

documentos enviados no envelope, conforme exposto no edital. 

 

RECURSO 009 

Requer o candidato de inscrição nº 3851 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O candidato enviou 

documentos para prova de títulos, conforme mencionado em seu próprio recurso, sendo estes: Carteira de 

trabalho para comprovar o tempo de experiência na função (9 anos e 5 meses), Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio, Certificado de curso do MOPP-Movimentação de Produtos Perigosos + Atualização, e, 

Certificado de curso de Informática básica. Conforme as regras do edital, em seu Anexo IV, dos documentos 

enviados pelo candidato, apenas o curso de “Ensino Médio” é válido para pontuação, o qual totaliza 4,00 

pontos, conforme atribuído ao candidato na publicação da nota da prova de títulos. Os títulos que pontuam 

trazem as seguintes pontuações: 

 
SERÁ COMPUTADA NOTA DOS TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL 

FUNDAMENTAL CONFORME TABELA ABAIXO: 

TÍTULOS PONTUAÇÃO 

Ensino Médio 4,0 pontos a 

Ensino Superior 7,0 pontos b 

Especialização – Latu-Sensu 

(carga horária mínima 360 horas) 

10,0 pontos c 

                                         Total                      10,0 pontos no máximo 

 

RECURSO 010 

Requer o candidato de inscrição nº 0573 a revisão da nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O candidato enviou 

documentos para prova de títulos, sendo estes: Cópias da Carteira de Trabalho e Declaração de Tempo de 

Serviço. Conforme as regras do edital, em seu Anexo IV, dos documentos enviados pelo candidato, nenhum 

pontua na prova de títulos. Os títulos que pontuam trazem as seguintes pontuações: 

 
SERÁ COMPUTADA NOTA DOS TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL 

FUNDAMENTAL CONFORME TABELA ABAIXO: 

TÍTULOS PONTUAÇÃO 

Ensino Médio 4,0 pontos a 

Ensino Superior 7,0 pontos b 

Especialização – Latu-Sensu 

(carga horária mínima 360 horas) 

10,0 pontos c 
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                                         Total                      10,0 pontos no máximo 

 

Em relação a estar na vigésima classificação, o candidato deve fazer o cálculo de sua nota da prova objetiva, 

conforme menciona o item 6.6 do edital, senão vejamos: 

 
6.6. Para todos os Cargos a nota final será: PO = 70% + PT = 30%, onde a fórmula 

final será PO X 0,7 + PT X 0,3 = NF 

 

 

RECURSO 011 

Requer a candidata de inscrição nº 1675 a revisão de sua nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente. A candidata enviou 

documento para prova de títulos em desacordo com o edital, ou seja, não enviou cópia original, ou autenticada, 

ou com código de verificação de autenticidade, conforme determina o Anexo IV do edital, senão vejamos:  

 
OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENVIADOS DA SEGUINTE FORMA: 

1 – SEDEX/AR 

2 – CÓPIAS ORIGINAIS OU AUTENTICADAS EM CARTÓRIO; 

3- CÓPIAS EMITIDAS DA INTERNET COM CÓDIGO VERIFICADOR DE 

AUTENTICIDADE, NÃO NECESSITAM DE AUTENTICAÇÃO.   

 

Desta forma, por não pontuar na prova de títulos, o pedido do recorrente em alterar sua nota é improcedente. 

 

 

 

Município de Pomerode, 13 de julho de 2021.  

 

 
 

ÉRCIO KRIEK  

Prefeito Municipal  


