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MUNICÍPIO DE BARRA VELHA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
                               DECISÃO DOS RECURSOS 

          (INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado, que 

insurgem contra a publicação do resultado preliminar da prova objetiva, conforme disposto no EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012 DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA/SC. 
 
 

 

II  
DAS DISPOSIÇÕES E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

221003226 – Recurso prejudicado por ausência de pedido. 
 

221003275 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221000080 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se 

destinou exclusivamente a erros materiais no resultado preliminar das provas objetivas. 
 
221000632 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se 

destinou exclusivamente a erros materiais no resultado preliminar das provas objetivas. 
 
221004686 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221000139 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221004374 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221001584 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221005584 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221004195 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221001769 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se 

destinou exclusivamente a erros materiais no resultado preliminar das provas objetivas. 
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221001656 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221001329 – Recurso improcedente por ausência de fundamentação. 
 
221002025 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221002057 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se 

destinou exclusivamente a erros materiais no resultado preliminar das provas objetivas. 
 
221001564 – Recurso improcedente – Conforme disposto no item 5.6.2.2do Edital que normatiza este certame, 

somente serão analisados os títulos dos candidatos aprovados na prova objetiva 
 
221004263 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221002627 – Recurso improcedente – Após reanálise da folha de respostas do candidato ratifica-se a nota 

atribuída por não haver divergência na correção. 
 
221000711 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se 

destinou exclusivamente a erros materiais no resultado preliminar das provas objetivas. 
 
221002846 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se 

destinou exclusivamente a erros materiais no resultado preliminar das provas objetivas. 
 
 
221003247 – Recurso improcedente – Conforme disposto no item 5.1.2 do Edital que normatiza este certame, 

“será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento 

dos pontos na prova objetiva de múltipla escolha.” 
 
221003582 – Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, uma vez que esta se 

destinou exclusivamente a erros materiais no resultado preliminar das provas objetivas. 
 

 

 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supracitadas. 

 

  
Publique-se, 

 
18 de junho de 2012 
CONSULPLAN 

 


