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EDITAL DE JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA  
INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES – PRELIMINAR 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 – SMEEL 

 

 O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, através da Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento do Processo Seletivo 
Simplificado, nomeada pela Portaria SMEEL nº 02 de 08 de outubro de 2019, no uso de suas atribuições legais e a empresa “Versátil 
Tecnologia e Serviços Administrativos”, responsável pela realização deste certame, tornam público para conhecimento dos 
interessados, o presente Edital: 

 

Art. 1º - Para os candidatos que impetraram recurso contra o Resultado Preliminar das Inscrições Deferidas e Indeferidas, 
de acordo com o subitem 8.3 do Edital de Abertura nº 001/2020 da Prefeitura Municipal de Ituiutaba/MG, foi feito o devido 
julgamento de cada recurso interposto, respondido os candidatos através da área do candidato de cada um, e fica divulgado as 
respostas/conclusão quanto às solicitações.  

 

CARGO INSCRIÇÃO SOLICITAÇÃO RESULTADO 
DO RECURSO 

CONCLUSÃO 

 

EEB I – 
Especialista de 

Educação Básica  

 

1954869 

 

Solicita deferimento de inscrição 
por ter efetuado o pagamento do 
boleto. 

 

INDEFERIDO 

Pagamento creditado após a data 
prevista no Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

PEB II – 6º ao 9º 
ano – Matemática 

e Desenho 
Geométrico 

 
1954842  

 

Solicita deferimento de inscrição 
por ter efetuado o pagamento do 
boleto. 

 

INDEFERIDO 

Pagamento creditado após a data 
prevista no Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

PEB II – 6º ao 9º 
ano – Língua 
Portuguesa 

 
1956657  

 

Solicita deferimento de inscrição 
por ter efetuado o pagamento do 
boleto na data correta. 

 

INDEFERIDO 

Pagamento creditado após a data 
prevista no Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

PEB II – 6º ao 9º 
ano – História 

 
1944549 

 

Solicita revisão do indeferimento e 
solicita boleto para pagamento. 

 

INDEFERIDO 

Não efetuou o pagamento da taxa de 
inscrição. 

 

PEB II – 6º ao 9º 
ano – Matemática 

e Desenho 
Geométrico 

 
1943532  

 

Solicita deferimento de inscrição 
por ter efetuado o pagamento do 
boleto após a data de vencimento. 

 

INDEFERIDO 

Pagamento creditado após a data 
prevista no Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

PEB II – 6º ao 9º 
ano – Geografia 

 
1949292  

 

Solicita deferimento de inscrição 
por ter efetuado o pagamento do 
boleto no dia 02/03/2020. 

 

INDEFERIDO 

Pagamento creditado após a data 
prevista no Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 
 

Art. 2º - A homologação final das inscrições deferidas, pós-recursos, estará disponível no dia 16/03/2020 nos 
seguintes endereços: www.ituiutaba.mg.gov.br  e www.versatilsolucoesadm.com.br. 

 
Art. 3º - O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Ituiutaba/MG, 13 de março de 2020. 
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