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PARECER DA COMISSÃO MUNICIPAL 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 

MUNICÍPIO DE MONDAÍ/SC  

 

RECORRENTE: Daiane Mariéli Renz 
Inscrição: nº 117 
Cargo: Professor de Informática - Habilitado 
Tipo de Recurso: Prova de Títulos 
 

                                           Síntese do recurso: A Recorrente aduz em suas razões de reclamação que 

“Solicito que incluam meu tempo de serviço de assessor de coordenação bem como de diretor geral da 

escola, pois os mesmos se enquadram nos termos do presente edital. Segundo o Edital: 6.5.1 A prova de 

títulos e tempo de serviço somente será somada à média obtida pelos candidatos aprovados na prova 

objetiva. 6.5.2. A comprovação de Tempo de Serviço em anos, meses e dias será avaliada mediante 

apresentação de Certidão específica ou Carteira de trabalho, preenchida pelo órgão correspondente, com 

data limite 30 de junho de 2019. A mesma deverá conter a totalização do tempo em anos, meses e dias. 

6.5.3. O valor de 0,01 (zero vírgula zero um) pontos é atribuído para cada mês de efetivo exercício de 

docência no magistério, seja na rede de ensino municipal, estadual, particular, filantrópica ou outras 

instituições de ensino. Estado de Santa Catarina 6.5.4. Entende-se por Tempo de Serviço o tempo que o 

candidato exerceu atribuições em função que TENHA RELAÇÃO DIRETA COM A FUNÇÃO DE 

MAGISTÉRIO. Disse que: Se tiver relação com o magisterio conta tempo de serviço: Assessor de 

coordenação tem relação pois conforme o PPP das escolas do município de mondai: Assessor de 

coorderação e o mesmo que secretária, e trabalha diretamente com alunos tanto em sala de aula 

substituindo os professores tem apresentem atestado médico quanto com relação a documentação e 

problemas relacionados aos alunos. Segue em anexo PPP DA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MONDAI – 

FUNÇÃO DO ASSESSOR DE COORDENAÇÃO/ SECRETARIA” 

Arquivo enviado pelo recorrente: “Solicito que incluam meu tempo de serviço de assessor de 

coordenação bem como de diretor geral da escola, pois os mesmos se enquadram nos termos do 

presente edital. Segundo o Edital: 6.5.1 A prova de títulos e tempo de serviço somente será somada à 

média obtida pelos candidatos aprovados na prova objetiva. 6.5.2. A comprovação de Tempo de Serviço 

em anos, meses e dias será avaliada mediante apresentação de Certidão específica ou Carteira de 

trabalho, preenchida pelo órgão correspondente, com data limite 30 de junho de 2019. A mesma deverá 

conter a totalização do tempo em anos, meses e dias. 6.5.3. O valor de 0,01 (zero vírgula zero um) pontos 

é atribuído para cada mês de efetivo exercício de docência no magistério, seja na rede de ensino 

municipal, estadual, particular, filantrópica ou outras instituições de ensino. Estado de Santa Catarina 

6.5.4. Entende-se por Tempo de Serviço o tempo que o candidato exerceu atribuições em função que 

TENHA RELAÇÃO DIRETA COM A FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. Disse que: Se tiver relação com o 

magisterio conta tempo de serviço: Assessor de coordenação tem relaçao pois conforme o PPP das 
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escolas do municipio de mondai: Assessor de cooderação e o mesmo que secretária, e trabalha 

diretamente com alunos tanto em sala de aula substituindo os professores tem apresentem atestado 

médico quanto com relação a documentação e problemas relacionados aos alunos. Segue em anexo 

PPP DA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MONDAI – FUNÇÃO DO ASSESSOR DE COORDENAÇÃO/ 

SECRETARIA Segue meu tempo de serviço do municipio de mondai... Sabendo que esse foi mandado 

juntamente com outro do estado de 10 meses e alguns dias”
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É o parecer. 

A comissão organizadora municipal deste certame analisou e se posicionou pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, pelas seguintes razões: 

Não se olvida como bem argumentou a candidata que o item 6.5.4 do edital 

conceitua “Tempo de Serviço” o tempo que o candidato exerceu atribuições em função que tenha 

relação direta com a função de magistério. Isso posto, leva a conclusão de que efetivamente as funções 

de assessor de coordenação e diretor geral de escola, podem ser contabilizadas como “Tempo de 

Serviço”, até porque como a recorrente bem lembrou, tais funções podem ter trabalho efetivo de 
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docência na função de substituto. 

Contudo o item 6.5.3 do edital é expresso em afirmar a forma de contabilização 

do tempo de serviço e para tanto estabelece que “O valor de 0,01 (zero vírgula zero um) pontos é 

atribuído para cada mês de efetivo exercício de docência no magistério, seja na rede de ensino 

municipal, estadual, particular, filantrópica ou outras instituições de ensino”. Portanto da 

simples leitura da regra citada denota-se que o critério específico para a atribuição de pontuação é o 

efetivo exercício de docência no magistério. 

A certidão de tempo de serviço apresentada pela recorrente não estipula 

especificamente quais os períodos de efetivo exercício de docência no magistério exercidos 

quando ocupante das funções de assessor de coordenação e diretor geral de escola. Por obvio que a 

recorrente não exerceu integralmente a função de efetivo exercício de docência no magistério 

durante todo o período em que ocupou os cargos de assessor de coordenação e diretor geral de escola 

constantes na certidão. 

Desta forma diante da ausência de informações das quais se possa extrair o 

efetivo exercício de docência no magistério a comissão não possui outra alternativa que a não 

contabilização desse período requisitado.  

Mondaí - SC, 09 de outubro de 2019. 

 

 

______________________________  ______________________________  _________________________________ 

Marcos Vinicius Redel  Vanice Fetzner Barbosa  Silvane Carminatti Henkel 

Presidente    Membro    Membro   

 


