
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Comunicado I – 13/11/2019

Informa decisão  do  recurso  apresentado em face  ao  Edital  de Processo
Seletivo Simplificado nº 001/2019.

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto nº 77/2019, representado por seu Presidente, Sr. Josemar Bona, no uso de suas atribuições e
segundo dados remetidos pela empresa responsável pela execução do  Processo  Seletivo Simplificado, torna pública a deliberação da banca examinadora em
relação aos recursos apresentados em face ao Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019.

Nome Solicitação/Alegação Resultado

Juliana de Gracia O edital não especifica a lista para não habilitados e da a
entender que os não habilitados não estarão contidos na lista
para chamada e também que da um entender de que a lista
de chamada será uma só tanto para habilitados como não
habilitados. Deveria ser revisto, pois traz uma ambiguidade
no edital.

Em relação aos critérios de classificação, o Edital de Processo Seletivo
Simplificado nº 001/2019, assim prevê:

5.1.  Para  todas  as  funções  públicas  de  Professor,  a  nota  final  dos  candidatos
consistirá  na  soma  da  nota  obtida  na  prova  escrita,  de  caráter  eliminatório  e
classificatório, somada à pontuação dos títulos de caráter classificatório, segundo a
fórmula abaixo:

NF = (NPE x 0,8) + (NT x 0,2)

Onde: NF = nota final; NPE = nota da prova escrita; NT = pontuação de títulos.

5.1.1.  Somente  serão considerados aprovados e  terão computados  os  pontos dos
títulos os candidatos das funções públicas de Professor que obtiverem nota da prova
escrita igual ou superior a 5,0 (cinco).

5.1.2. Os candidatos que não atingirem a nota mencionada no item 5.1.1, não terão
classificação alguma, sendo considerados eliminados do certame.
[…]
5.3. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado por meio de duas listas, a
saber:

a) uma contendo a classificação de todos os candidatos habilitados,
por  função  pública,  inclusive  os  inscritos  como  portadores  de
deficiência;

b)  outra  contendo  exclusivamente  a  classificação  dos  candidatos
habilitados, inscritos como portadores de deficiência.

A expressão “candidatos habilitados” contida nas alíneas “a” e “b”, do

Suzana de Oliveira Para  que  a  listagem seja  separada  dos  Habilitados  e  não
habilitados.

Jardel Possamai Retificar o edital estabelecendo duas listagens de candidatos,
uma contendo somente candidatos Habilitados (com diploma
em licenciatura plena na área de atuação) e outra contendo
somente candidatos não Habilitado (frequentando a Quinta
fase da graduação da área de atuação).

Aline  Cristina
Pereira Meneghelli

Faz-se necessário deixar claro e coerente o edital, que por
lei,  deverá  ter  duas  listagens  de  inscritos,  a  saber:  1.
Listagem de inscritos habilitados; 2. Listagem de inscritos
não habilitados; 3. Listagens de classificados habilitados; 4.
Listagem de classificados não habilitados.



item 5.3 e no item 7.1, do Edital de Processo Seletivo Simplificado, faz referência
a todos aqueles candidatos que estão aprovados e aptos, aqueles que atingiram os
critérios mínimos para possuírem classificação, nos termos do item 5.1 e de seus
subitens.

Ou seja, haverá uma lista única de classificação contendo a Nota Final de
todos  candidatos  que  atingirem  os  critérios  de  classificação,  sejam  eles
habilitados (que possuem graduação correspondente à função) ou não habilitados
(cursando a graduação correspondente).

Cabe ressaltar que esta Nota Final é composta pela Nota da Prova Escrita
x 0,8 somada da Nota da Pontuação de Títulos  x 0,2,  conforme item 5.1,  do
Edital.

Desta forma,  tendo em vista a realização de avaliação de títulos,  com
pontuações  previstas  desde  a  graduação  até  a  pós  graduação  em  nível  de
doutorado  (item  4.5.2.2,  do  Edital),  os  candidatos  habilitados  (que  possuem
graduação correspondente  à  função)  serão  pontuados através  de  tal  avaliação,
fazendo  com  que  se  sobressaiam  em  relação  aos  candidatos  não  habilitados
(cursando graduação) que por ventura alcançarem a mesma nota na prova escrita.

Ademais,  tendo em vista  que  no  ato  da  inscrição  não  são  solicitados
comprovantes  acerca do preenchimento dos pré-requisitos  para  o exercício da
função, sendo apresentados pelo candidato somente quando da convocação para
contratação, conforme item 2.3, do Edital, não há como assegurar a veracidade da
informação declarada pelo candidato caso pudesse optar por inscrever-se como
habilitado ou não habilitado. 

Além disso, a legislação que dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal em caráter temporário no Município de José Boiteux (Lei nº 948/2013)
não traz qualquer proibição ou ressalva em relação a utilização de lista única para
classificação de candidatos habilitados e não habilitados. Importante salientar que
diversos municípios da região utilizam está sistemática.

Por isso, indeferem-se os recursos apresentados em relação ao Edital de
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019.

Josemar Bona
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado
Decreto nº 77/2019


