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ATO 004: Edital de Análise de Recursos contra o Indeferimento da 
Inscrição, de Vaga PcD, de Condição Especial de Prova e de Condição 

de Jurado (critério de desempate) 

Apresentando o recurso de forma tempestiva, o(s) candidato(s) abaixo tiveram os pleitos analisados, 
sendo apresentado o resultado, como segue: 

 Protocolo Inscrição/Referência Cargo 

001 25 Professor de Pedagogo 

ITEM Recurso contra o Indeferimento de Vaga PcD 

ARGUMENTO: 
Apresenta documentos de forma intempestiva, durante o período recursal, que deveriam ter sido apresentados 
durante o período destinado ao requerimento. 

SITUAÇÃO: Indeferido 

RESPOSTA: 

De acordo com o estabelecido no item 10.3.3 do edital, o recurso se destina para apresentação de argumentos 
em relação à documentação apresentada tempestivamente, não sendo uma “novação” de prazo de apresentação 
documental, sendo que os documentos apresentados junto à peça recursal são intempestivos e não são 
considerados.  

Protocolo Inscrição/Referência Cargo 

002 369 Professor de Educação Física 

ITEM Recurso contra o Indeferimento da Inscrição 

ARGUMENTO: 
Alega que não efetuou o pagamento do boleto bancário devido à suposto não registro do boleto, junto ao sistema 
bancário. 

SITUAÇÃO: Indeferido 

RESPOSTA: 

Em conferência com o banco emissor, o boleto encontra-se devidamente registrado, permitindo o pagamento 
normal da taxa de inscrição, até a data de vencimento. Suposta inconsistência apresentada pelo candidato se 
deu no local escolhido para pagamento e não em relação ao boleto bancário. Salienta-se ainda que inexiste 

qualquer registro de suporte para o candidato na central de atendimento. 

 

Anita Garibaldi/SC, 18 de janeiro de 2022. 
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