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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL ESTADO DE SANTA 
CATARINA  

 
PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

 
DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS RECURSOS: 

 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

CANDIDATO RECURSO MOTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAIANE CRISTINE HAHN   

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEFERIDO 

Recurso indeferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

 

 

ANEXO IV DA PROVA DE TÍTULOS 

1.2.3.Fotocópia de Certidão/Declaração circunstanciada 

de tempo de serviço, expedida pelo órgão ou empresa 

competente de atuação (devendo obrigatoriamente constar 

dia, mês e ano do período de atuação) ou Fotocópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, onde conste a 

data de entrada e saída, a página com foto e qualificação 

civil. Caso o contrato ainda esteja em aberto, somente será 

considerado como título a Certidão/Declaração 

circunstanciada expedida pelo órgão de atuação. No caso 

de profissionais autônomos, declaração por ele firmada, 

(devendo obrigatoriamente constar dia, mês e ano do 

período de atuação) com firma reconhecida, acompanhada 

de documento particular e/ou público que demonstre o 

período trabalhado. 

1.1.8.A pontuação aferida a experiência profissional 

refere-se ao somatório total do período, NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO (EDUCAÇÃO), não sendo considerado para o 

somatório, períodos inferiores a 06 meses em cada contrato 

de trabalho. 

2.3.3.1. 25 pontos para o candidato que comprovar 

experiência superior a 5 anos na função;  

2.3.3.2. 15 pontos para o candidato que comprovar 

experiência acima de 3 anos até 5 anos na função; 

2.3.3.3. 10 pontos para o candidato que comprovar 

experiência acima de 6 meses até 3 anos na função. 

2.4.4. A pontuação aferida a experiência profissional 

refere-se ao somatório total do período, na função para a 

qual se inscreveu não sendo considerado para o somatório 

períodos inferiores a 06 meses em cada contrato de 

trabalho. Para tal pontuação a comprovação apresentada 

deverá conter o nome da disciplina da função pretendida. 



 

 

 

 

 

 

CHARLENE PRISCILA BERWALD DA 

CRUZ STOPAZZOLI  

 

 

 

 

INDEFERIDO 

Recurso indeferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

 

5.1. As inscrições estarão abertas no período de 11/11/2022 

a 21/11/2022, somente via internet, através do link: 

https://forms.gle/ZRDUVxYAMJ4br5SE9 Aos 

interessados a entrega de títulos deve ocorrer entre os dias 

11/11/2022 a 21/11/2022, conforme especificado no item 

5.6 

 

5.2. O candidato deverá preencher integralmente o 

requerimento de inscrição e enviá-lo via internet. 

JANAINA ZANIS  DEFERIDO Recurso deferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

ANEXO IV DA PROVA DE TÍTULOS 

 

 

JORACI SILVERIO LEMOS POLLHEIM INDEFERIDO Recurso indeferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

 

2.3.1.3 75 pontos para especialização em nível de pós 

graduação, se possuir graduação específica na função 

pretendida; 

JOSIANE MARA DA COSTA INDEFERIDO Recurso indeferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

 

1.3.3.Títulos borrados, rasurados, riscados, incompletos ou 

cujo inteiro teor não seja facilmente legível; 

 

1.2.1.Fotocópia e original do Diploma de Doutorado, 

Diploma de Mestrado, Certificado de Conclusão de Curso 

de Pós-Graduação, em nível de especialização, com carga 

horária mínima de 360 horas, Diploma de Graduação ou 

Declaração de Conclusão emitida por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo MEC. As cópias dos títulos serão 

autenticadas por Servidor Público no momento da entrega 

do documento. Para comprovação dos itens de formação 

incompleta serão aceitos atestados, certidões ou outros 

documentos emitidos pela Instituição de Ensino que 

comprove vínculo e frequência do aluno. 

 

2.1. As funções, número de vagas, a carga horária semanal 

e os requisitos são os estabelecidos conforme tabela. 

MALIZE SCHREIBER MULLER  DEFERIDO Recurso deferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

ANEXO IV DA PROVA DE TÍTULOS 

MARISE DE FÁTIMA MOREIRA INDEFERIDO Recurso indeferido com base nos Itens: 



 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

1ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE DIVULGAÇÃO 

DO RESULTADO FINAL PROVISÓRIO DO 

PROCESSO SELETIVO 002/2022 

MICHELI KRUG  INDEFERIDO Recurso indeferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

6.2. A classificação se dará por meio da soma de pontuação 

dos títulos, conforme ANEXO IV - DA PROVA DE 

TITULOS 

 

MILEIDE DOS SANTOS SCHLINDWEIN INDEFERIDO Recurso indeferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

Recurso indeferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

 

 

ANEXO IV DA PROVA DE TÍTULOS 

1.2.3.Fotocópia de Certidão/Declaração circunstanciada 

de tempo de serviço, expedida pelo órgão ou empresa 

competente de atuação (devendo obrigatoriamente constar 

dia, mês e ano do período de atuação) ou Fotocópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, onde conste a 

data de entrada e saída, a página com foto e qualificação 

civil. Caso o contrato ainda esteja em aberto, somente será 

considerado como título a Certidão/Declaração 

circunstanciada expedida pelo órgão de atuação. No caso 

de profissionais autônomos, declaração por ele firmada, 

(devendo obrigatoriamente constar dia, mês e ano do 

período de atuação) com firma reconhecida, acompanhada 

de documento particular e/ou público que demonstre o 

período trabalhado. 

1.1.8.A pontuação aferida a experiência profissional 

refere-se ao somatório total do período, NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO (EDUCAÇÃO), não sendo considerado para 

o somatório, períodos inferiores a 06 meses em cada 

contrato de trabalho. 

2.3.3.1. 25 pontos para o candidato que comprovar 

experiência superior a 5 anos na função;  

2.3.3.2. 15 pontos para o candidato que comprovar 

experiência acima de 3 anos até 5 anos na função; 

2.3.3.3. 10 pontos para o candidato que comprovar 

experiência acima de 6 meses até 3 anos na função. 

2.4.4. A pontuação aferida a experiência profissional 

refere-se ao somatório total do período, na função para a 

qual se inscreveu não sendo considerado para o somatório 

períodos inferiores a 06 meses em cada contrato de 

trabalho. Para tal pontuação a comprovação apresentada 

deverá conter o nome da disciplina da função pretendida. 

PRISCILA BATISTA CARDOSO  DEFERIDO Recurso deferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

ANEXO IV DA PROVA DE TÍTULOS 



 

 

 

SABRINA LOFFAGEN TOBIAS  INDEFERIDO Recurso indeferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

 

2.3.1.3 75 pontos para especialização em nível de pós 

graduação, se possuir graduação específica na função 

pretendida; 

 

 

SIMONE APARECIDA FRANÇA DEFERIDO Recurso deferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

ANEXO IV DA PROVA DE TÍTULOS 

 

 

TIFANI CAROLINI STOLF  DEFERIDO Recurso deferido com base nos Itens: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 002/2022 

ANEXO IV DA PROVA DE TÍTULOS 

 

 

 

 

 

 

Rio do Sul, 07 de dezembro de 2022. 
 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE MATOS PEREIRA  

Secretário Municipal de Administração e Fazenda 

 

 

 

 

ALEXANDRE MATOS 
PEREIRA:920984879
91
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