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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

  

VITOR NORBERTO ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA NOTA DA PROVA PRÁTICA, DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do Edital de 

Concurso Público 01/2020, conforme segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001    

Requer o (a) candidato (a) de inscrição nº 0264 a revisão de sua nota da prova prática, alegando ter sido 

prejudicado.  

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, conforme considerações 

a seguir: 

 

O candidato antes de iniciar a prova prática, já informou ao avaliador, que não tinha conhecimento sobre o 

equipamento utilizado (motoniveladora), fato que gerou sua eliminação. 

 

Sobre a chave geral da máquina estar ligada, este fato foi solucionado e a chave geral foi ligada, mesmo sendo 

um dispositivo de fábrica do equipamento, porém em comum acordo entre as comissões, tal dispositivo não 

seria cobrado. 

 

Após ligar a chave geral, o candidato poderia tentar realizar a prova prática, mas o mesmo informou que não 

queria, desistindo da prova. Neste momento o avaliador perguntou se realmente queria desistir, pois esta 

desistência acarretaria na eliminação do candidato, conforme regras do edital. 

 

Por fim, não houve prejuízo ao candidato por motivos técnicos do equipamento, o qual foi resolvido na 

aplicação da prova prática. O candidato alega ser um dos melhores operadores da região em seu recurso, porém 

tal fato não se comprovou no momento da aplicação da prova, visto que, caso tal informação fosse concreta, o 

mesmo saberia operar o equipamento utilizado na prova prática (motoniveladora). 

 

RECURSO 002   

Requer o (a) candidato (a) de inscrição nº 0264 a revisão de sua nota da prova de título. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que os documentos 

deveriam ser enviados via SEDEX entre os dias 18 a 23 de novembro de 2020, conforme anexo V do edital ou não 

seriam computados, senão vejamos: 

 
I - Os documentos para prova de títulos deverão ser enviados, por 

SEDEX/AR, entre os dias 18 a 23 de novembro de 2020, pelos 

candidatos aprovados e convocados. NÃO SERÃO 

RECONHECIDOS TÍTULOS ENVIADOS FORA DO PRAZO 

ESTIPULADO ACIMA. 

 

RECURSO 003   

Requer o (a) candidato (a) de inscrição nº 0171 a revisão de sua nota da prova de título. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que o tempo de 

serviço solicitado pelo recorrente não está de acordo com o anexo V do edital, senão vejamos: 

 
VIII. Serão aceitos comprovação de tempo de serviço tanto na área 

pública, bem como na área privada, desde que o tempo de serviço 

tenha relação com o cargo em que o candidato se inscreveu. 
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RECURSO 004   

Requer o (a) candidato (a) de inscrição nº 0173 a revisão de sua nota da prova de título. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que as atribuições d 

cargo enviada pelo candidato, ou seja, LEI COMPLEMENTAR Nº 617, DE 15 DE ABRIL DE 2019, se refere 

ao estado do  Mato Grosso, não tendo efeito no Estado de Santa Cataria, local onde o recorrente executou suas 

atividades, por existir em Santa Catarina lei que regulamenta as atribuições do Juiz de Paz, conforme art. 110 e 

111 da Lei 6345/1951, conforme segue: 
 

 
Art. 110. Compete ao juiz de paz, sem prejuízo de igual atribuição conferida as 

autoridades policiais: 

I - proceder a corpo de delito e a auto de flagrante; 

II - conceder fiança; 

III - prender os culpados, em seu distrito. nos casos permitidos em lei; 

IV - nomear ad-hoc escrivão do Juízo, tradutor, intérprete e oficial de Justiça; 

V - exercer as funções de juiz de casamentos; 

VI - fazer cumprir mandado de intimação a jurado residente em seu distrito; 

VII - arrecadar e acautelar provisoriamente os bens de ausentes vagos e de evento, até 

que providencie a autoridade competente; 

VIII - substituir o juiz de direito, na falta ou impedimento do juiz substituto, exceto nos 

casos previstos no art. 248; 

IX - conciliar as partes, que espontaneamente recorrerem ao seu juízo, vedada a 

cobrança de quaisquer custas por esta intervenção. 

Art. 111. Embora no exercício da atribuição prevista no nr. VIII, do artigo anterior, 

poderá o juiz de paz exercer as funções de juiz de casamentos, na falta, ausência ou 

impedimento do seu substituto legal. 

 

Por fim, fica evidente que as atribuições não são correlatas ao cargo pretendido. 

 

RECURSO 005   

Requer o (a) candidato (a) de inscrição nº 0182 a revisão de sua nota da prova de título. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a banca não 

identifica períodos de estágio como tempo de serviço. Tais atividades são entendidas como períodos de 

aprendizagem, bem como não há amparo legal para aceitar como experiência profissional para fins de ingresso 

em cargo público essas atividades de aprendizagem. Este também é o entendimento da 6ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região em relação ao processo 2008.34.00.032067-8/DF, onde o entendimento foi 

unanime de que: 

 
Se o concurso público exige experiência profissional, o estágio curricular não conta 

como tempo de atividade. 

 

Por fim, a recorrente enviou para comprovar “Tempo de Serviço” portaria de estágio, não sendo estes computado como 

tempo de serviço. 

 

Em relação a alegação de não estar correto o tempo de serviço da candidata de inscrição nº 0005, queremos informar que 

o tempo de serviço foi enviado através de declaração emitida pela administração pública, a qual foi verificada junto a 

entidade que emitiu, para fins de confirmação da veracidade da declaração, comprovando ter o tempo de serviço 

conforme apresentado na classificação provisória, pois o tempo em que atuou como “Diretora de Assistente Social” é 

superior ao cargo de Assistente Social, tendo total relevância com o cargo, atendendo ao exposto no anexo V do edital, 

senão vejamos: 

 
Somente será computado tempo de serviço em favor do candidato que apresentar 

declaração emitida por instituição onde desempenhou atividade compatível com a 

Função em que se inscreveu assinada pelo responsável da instituição, ou cópia da 

carteira de trabalho ou publicação de portaria de nomeação. (grifo nosso) 
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RECURSO 006   

Requer o (a) candidato (a) de inscrição nº 0221 a revisão de sua nota da prova de título. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste ao recorrente, visto que a banca, após análise 

dos documentos, verificou que por erro de digitação, atribui a nota do candidato para o candidato de inscrição 

nº 219, o qual não enviou nenhum documento para comprovar o tempo de serviço. Sendo assim, a banca para 

garantir o direito do candidato, decide: retirar a nota de tempo de serviço do candidato de inscrição nº 219 e 

atribuir ao candidato recorrente, de inscrição nº 221 reclassificando-os. 
 

RECURSO 007   

Requer o (a) candidato (a) de inscrição nº 0004 a revisão de sua nota da prova de título. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste ao recorrente, visto que a banca, após análise 

dos documentos, verificou que por erro de digitação, atribui a nota 1,0 para a candidata, onde o correto seria 

nota 4,0, visto que a candidata ainda exerce atividade compatível com o cargo, verificado junto a portaria de 

nomeação enviada pela candidata. Sendo assim, a banca para garantir o direito da candidata, decide: alterar a 

nota do tempo de serviço de 1,0 ponto para 4,0 pontos e reclassificá-la. 

 

 

 

Leoberto leal, 16 de dezembro de 2020 

 

 

 

 

VITOR NORBERTO ALVES  

Prefeito Municipal  


