
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 092-2021 

 

JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

EDITAL Nº 092-2021: Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação, 

por prazo determinado, de até 02 (dois) Professor de Educação Infantil e até 02 

(dois) Professor de Séries Iniciais, com carga horária semanal de 25 horas, para 

compor a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Educação. 

AMPARO LEGAL: Lei Municipal nº 3.932/2021 

OBJETO: Julgamento de recurso interposto pela candidata Maristela Sabadin 

(protocolo n. º 1352, de 25/08/2021) 

 

  Trata-se de recurso interposto pela candidata Maristela Sabadin 

(protocolo nº 1352, de 25/08/2021), contra o resultado classificatório preliminar, 

referente ao Edital nº 092/2021. A recorrente afirma que apenas os títulos de Graduação 

e Especialização devem ser reconhecidos pelo MEC, e não as participações em cursos 

e palestras.  

  A Comissão de Execução de Processo Seletivo Simplificado opinou pela 

improcedência do recurso (Ata nº 37/2021 - Edital nº 092/2021). 

  Após, vieram os autos conclusos para julgamento pelo Prefeito de 

Serafina Corrêa. 

  Breve relato. Decido. 

  O recurso é tempestivo, motivo pelo qual passo à análise quanto ao 

mérito.   

  Como bem ressaltado pela Comissão de Seleção, verificou-se que a 

especialização apresentada pela candidata – Educação Especial com Ênfase em 

Deficiência Intelectual – é reconhecida pelo MEC, razão pela qual a recorrente atendeu 

a exigência do item 6.6 do Edital e obteve a valoração de 30 (trinta) pontos para a 

especialização em comento, não havendo o que ser provido no ponto. 

  Ainda, ao contrário do alegado pela recorrente, há expressa previsão no 

edital (item 6. 6 – Observações) para valorar somente cursos e palestras expedidos por 

instituições de ensino devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC. 

  Desse modo, não merece prosperar o recurso da candidata.  



  
  
  
  
  
  
 

 

Por todo o exposto, adoto como fundamentos para a presente decisão a 

Ata nº 37/2021 - Edital nº 092/2021, da Comissão de Execução de Processo Seletivo 

Simplificado, e JULGO IMPROCEDENTES o recurso interposto por Maristela Sabadin 

(protocolo n. º 1352, de 25/08/2021). 

  Publique-se e intime-se. 

     

Serafina Corrêa, RS, 26 de agosto de 2021. 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito de Serafina Corrêa 
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