ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Divulgação dos recursos interpostos quanto a Prova
Objetiva do Processo Seletivo – edital nº 002/2012,
destinado a admissão de pessoal em Caráter Temporário
e formação de cadastro de reserva para atender o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI do
Governo Federal no Município de Camboriú e o Centro
de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS.

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS
Cargo: Psicólogo - CREAS
Número (s) da (s) Questão (ões): 03 (três) e 16 (dezesseis).
Assunto: Análise do Recurso interposto por Candidato.

A Comissão do Processo Seletivo, por meio do Presidente, vem, através deste, fazer a
divulgação da análise do recurso interposto pelo candidato no Processo Seletivo para a
admissão de pessoal em Caráter Temporário e formação de cadastro de reserva para
atender o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI do Governo Federal no
Município de Camboriú e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS.
Da admissibilidade do recurso:
O recurso ora analisado foi interposto tempestivamente, seguindo as regras constantes no
Edital nº 002/2012, estando apto, portanto, para análise do mérito.
Do mérito:
Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, verificou-se que o candidato tem
razão no que requereu, sendo o seguinte parecer da Comissão do Processo Seletivo nº 002/2012:
Questão 03:
- Considerando que a referida questão já se apresentava como anulada no gabarito, a Comissão
do Processo Seletivo resolve pelo NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
Questão 16:
- Considerando que a referida questão apresenta-se em duplicidade com a questão 20 (sendo que
esta já conta como anulada no gabarito) da prova do mesmo cargo, a falta de referências (fonte)
e a resposta divulgada no gabarito ter resposta dúbia, a Comissão do Processo Seletivo resolve:
ANULAR a questão 16, atribuindo o devido peso (0,25 cada questão) a todos os candidatos que
realizaram a prova no dia 02/12/2012 e tiveram a resposta anteriormente considerada incorreta.
Sendo assim, somos pelo deferimento parcial dos recursos ora analisados.
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Devido às alterações quanto às notas nas provas para o cargo de Psicólogo - CREAS, segue
anexo a relação com o nome dos candidatos aptos a realizarem a entrevista no dia 07/12/2012,
no horário das 13 às 19h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social:

PSICOLOGO – CREAS
TACIANA HASS MIRON

3,75

ROBERTA DOS SANTOS FERREIRA

2,75

HANNAH THEIS

2,75

ANE CAROLINE PRACZ

2,50

BIANCA REGINA FORNARI

2,25

Marilena Soares
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

Cristiane Olegário
Secretária de Desenvolvimento e
Assistência Social
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