
 
 
 
 

ATO 015 

 

DIVULGA RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO 

PRELIMINAR DO EDITAL Nº 001/2022 DE CONCURSO 

PÚBLICO 

   

O Senhor Osmar Tozzo, Prefeito Municipal de Passos 

Maia, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a 

comissão de concurso público e o Centro de Estudos 

Uniase, torna público o que segue: 

 

1. Os pareceres e decisões dos recursos contra a classificação Preliminar, e em conformidade com os 
pareceres da Banca do Centro de Estudos UNIASE, seguem descritos abaixo; 

 

2. De acordo com o edital: 
15.16. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

 
PARECERES E DECISÕES 

 
1. DOS TÍTULOS 

 

PARECER 001 
 
Candidata: 32162 – MARGARETE DE MATOS 
36. Professor de Anos Inicias – Ensino Fundamental 
Alegações: Em síntese a candidata alega que não foi pontuado seu título de Pós-graduação. 
Parecer da Banca: Verificando documentos enviados pela candidata, a mesma possui título de pós-graduação.  
RECURSO DEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO ALTERADAS 

 

PARECER 002 
 
Candidata: 27264 – DANIELLI CAPRINI 
27. Enfermeiro  
Alegações: Em síntese a candidata alega que, no momento da inscrição, não havia campo disponível para incluir 
seus títulos e solicita para que a banca considere títulos incluídos em anexo do recurso. 
Parecer da Banca: Não assiste razão a candidata recorrente. Conforme regra o edital, para o cargo de 
ENFERMEIRO, para qual a candidata realizou inscrição, havia somente a etapa de PROVA ESCRITA. Desta forma, 
não sendo considerados e pontuados títulos enviados pela candidata.   
RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 

PARECER 003 
 
Candidata: 27172 – GRETI APARECIDA PAVANI 
41. Orientador Educacional 
Alegações: Em síntese a candidata alega que não foi pontuado seu título.  
Parecer da Banca: Não assiste razão a candidata recorrente. Verificando o documento enviado, notou-se que, a 
candidata anexou o certificado de Licenciatura, sendo que este não é considerado para pontuação na prova de 
título. Conforme regra o Edital:  

12.2A prova de títulos, será pontuada de acordo com a escolaridade de cada cargo, conforme as 

tabelas a seguir: 

a) Prova de Títulos 



 
 
 
 

Item Formação Pontos por título Pontuação 

A Doutorado 1,00 pontos 1,00 

Mestrado 0,70 pontos 

Especialização (na area) 0,40 pontos 

E ainda, 

12.7 Não serão pontuados certificados de cursos de graduação, aperfeiçoamento ou de pós-graduação 

que são pré- requisitos para assumir o cargo escolhido. 

RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 

2. DAS QUESTÕES 

 

PARECER 004 
 
Candidatas: 26059 – EMILI ANTONIOLLI (38. Professor de Ensino Fundamental – Artes)  
26311 – LETICIA APARECIDA CAMPOS (40. Professor de Ensino Fundamental – Matemática)  
Alegações: Em síntese, as candidatas questionam as decisões da banca em relação a questões da prova escrita. 

Parecer da Banca: Não assiste razão às candidatas recorrentes, recurso intempestivo. Conforme regra 
o Edital:  

15.17 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito 
oficial definitivo.  
15.16 A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa. 

RECURSO INDEFERIDO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MANTIDAS 

 

 

Passos Maia, 17 de Janeiro de 2022 

 

Osmar Tozzo 

Prefeito municipal de Passos Maia 

 

 


