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Inscrição Cargo Solicitação 
 311  PROF. DE ARTES - HABILITADO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pela candidata, conforme correção de seu cartão resposta, 
a mesma tem um total de 08 (oito) acertos na parte de Conhecimentos Específicos, 
totalizando nesta área a pontuação de 2,88, conforme já exposto na publicação anterior. 
QUESTÕES CERTAS: 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 14 | 15 
Outro sim, o recurso não trouxe identificado quais seriam as 09 questões computadas como 
corretas pela candidata. 
Segue abaixo espelho de correção do seu cartão resposta: 
 
 
 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a classificação já exposta.  
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Inscrição Cargo Solicitação 
917 PROF. DE CIÊNCIAS - HABILITADO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pela candidata, conforme correção de seu cartão resposta, 
a mesma tem um total de 18 (Dezoito) acertos no geral, totalizando 6,09, conforme já 
exposto na publicação anterior. 
Outro sim, o recurso não trouxe identificado quais seriam as questões computadas como 
corretas para que se pudesse fazer uma análise em cima das indicações da candidata. 
Segue abaixo espelho de correção do seu cartão resposta: 
 
 
 
 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a classificação já exposta.  
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Inscrição Cargo Solicitação 
597  PROF. DE MÚSICA - NÃO HABILITADO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

Situação: DEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recurso interposto pelo candidato, acata-se. 
O candidato atingiu a nota mínima exigida em edital, porém, o cargo não apareceu na 
listagem provisória. 
Pelo exposto, resta DEFERIDO O RECURSO, incorporando-se na listagem final, o cargo de 
Prof. de Música – Não Habilitado.  
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Inscrição Cargo Solicitação 

261 
 PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 

HABILITADO 
CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Em análise ao recurso interposto pela candidata, conforme correção de seu cartão resposta, 
a mesma tem um total de 09 (Nove) acertos na parte de Conhecimentos Específicos, 



 
 

Justificativa: 

totalizando nesta área a pontuação de 3,24, conforme já exposto na publicação anterior. 
Outro sim, analisando o gabarito rascunho abaixo encaminhado pela candidata, percebe-se 
que a mesma assinalou como alternativa correta na questão nº 05 no seu gabarito rascunho 
a letra “C”, porém, no seu cartão resposta, a alternativa que está preenchida é a letra “A”. 
 
 
 
 
 
 
Segue abaixo espelho de correção do seu cartão resposta, com nota final igual a 5,49. 
 
 
 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a classificação já exposta.  

 
Sem mais,  
Registra-se e publica-se,  
 

Joaçaba, 05 de Janeiro de 2022. 
APRENDER.COM 

 
 


