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Estado de Santa Catarina 
Câmara de Vereadores de Santo Amaro da Imperatriz 

Concurso Público n.º 01/2019 

ATO 019: Edital de Análise de Recursos contra a Classificação 
Provisória e Prova de Títulos 

Apresentados os resultados da Classificação Provisória e Prova de Títulos, 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): 787  
Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Inexiste qualquer incorreção quanto a nota do impetrante, uma vez que este deixou de 
assinar o seu cartão resposta, sendo atribuída nota zero à sua prova, conforme previsto no Item 6.3.25 do 

Edital. O cartão resposta está disponível ao candidato, em sua área restrita para a conferência. A falta de 
assinatura no cartão foi atestada pelos candidatos finalistas de sala e transcrita na ata de prova da sala. 

Referência(s): 216  

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrante efetua mais de uma marcação em resposta de uma de suas questões e vem 

requerer que seja considerada apenas a “marcação da questão correta”, sendo atribuída a pontuação àquela 
questão, sob a alegação de dificuldade visual, o que, segundo relato, “teria prejudicado o preenchimento de 

suas respostas”. Cabe citar que o edital é claro no item 6.3.23, “c”, em atribuir nota zero à questão que contenha 

mais de uma opção assinalada e, ainda, o item 5.2.1 deixa claro que não haverá (como não houve) substituição 
de cartão resposta por erro do candidato, sendo de sua responsabilidade o preenchimento. O impetrante alega 

ainda que “não existia opção de solicitação de gabarito ampliado” para requerimento de condição especial de 
prova. Ressalta-se que tal informação também é improcedente, sendo que qualquer condição de prova deve 

ser solicitada previamente, conforme estabelecido no Item 3.17, no qual aponta o requerimento do Anexo II 

que conta com um item descrito como PROVA AMPLIADA, inclusive indicando a Fonte e seu Tamanho. Apesar 
de claramente o cartão resposta ser parte da prova, mesmo que existisse qualquer dúvida a este respeito, 

poderia ter sido indicado o campo “outra necessidade” e descrito seu pedido. O impetrante apresentou 
requerimento de vaga especial, porém, não solicitou qualquer pedido de condição especial de prova. 

 

Santo Amaro da Imperatriz/SC, 20 de agosto de 2019. 
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