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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 – ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DE IIPPUUMMIIRRIIMM//SSCC. 
 
 
 

 

 
 

RREECCUURRSSOO  IINNTTEERRPPOOSSTTOO  EEMM  FFAACCEE  DDEE  QQUUEESSTTÃÃOO  

DDAA  PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  EE  DDOO  RREESSPPEECCTTIIVVOO  

GGAABBAARRIITTOO  PPRREELLIIMMIINNAARR..  

 
 
OO  rreeccuurrssoo  eemm  ffaaccee  ddee  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa  oobbjjeettiivvaa  ffooii  

tteemmppeessttiivvaammeennttee  iinntteerrppoossttoo  ppoorr  ccaannddiiddaattaa  àà  vvaaggaa  ddoo  

ccaarrggoo  ddee  PPRROOFFEESSSSOORR  DDEE  LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  ddoo  

CCoonnccuurrssoo  PPúúbblliiccoo  nnºº  000011//22001122,,  pprroommoovviiddoo  ppeellaa  

AAddmmiinniissttrraaççããoo  MMuunniicciippaall  ddee  IIppuummiirriimm//SSCC,,  oo  qquuaall  

NNÃÃOO  ffooii  ccoonnhheecciiddoo  ppeellaass  rraazzõõeess  sseegguuiinntteess::  
 

I – a candidata identifica-se, com qualificação 

completa, contrariando as disposições do item “7.7”, do Edital 

nº 001 que disciplina do Concurso Público: 

 

7.7 – Os recursos interpostos em face das provas e dos 
gabaritos deverão ser apresentados por petição à empresa 
contratada para a coordenação e operacionalização das fases 
deste Concurso Público, protocolados na Prefeitura Municipal de 
Ipumirim/SC, que serão processados de acordo com as normas 
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do Direito Administrativo. Da petição não deverá constar 
qualquer elemento ou informação que possa identificar o 
recorrente, devendo constar apenas, o cargo a que está 
concorrendo, além da fundamentação e justificativa das razões 
do recurso. Não serão conhecidos recursos em face das 
provas ou dos gabaritos, que apresentem a identificação 
(nome, número de inscrição ou número de documentos de 
identificação) do candidato recorrente. O recorrente poderá, a 
seu critério, informar bibliografia e juntar à petição, cópias de 
publicações e outros elementos que entenda importantes para a 
fundamentação de suas alegações. 
  

II – A candidata apresenta o recurso em 

desconformidade com o exigido no ANEXO V-B, do Edital nº 

001. 

 

III – A candidata recorre de três questões, num único 

pedido, contrariando a orientação que consta do ANEXO V-B, 

do Edital nº 001; 

 

IV – Ausência de alegações, justificativas e 

fundamentações, em desacordo com as disposições do item 

“7.7”, do Edital nº 001. 

Ipumirim/SC, 21 de março de 2012. 

SC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. – ME 
Sandra Leite Dell’Osbel 


