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EDITAL DE JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA 

INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2020 – ACS E ACE 

    
 

 O município de Campina Verde/MG, através da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo 
Público e Cadastro de Reserva, nomeada pelo Decreto nº 054/2020 de 27 de janeiro de 2020, 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 seguinte edital: 
 

Art. 1º - Para os candidatos que impetraram recurso contra o Resultado Preliminar das Inscrições Deferidas e Indeferidas, 
de acordo com o subitem 7.3 do Edital de Abertura nº 001/2020 da Prefeitura Municipal de Campina Verde/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, da seguinte forma: 

 

CARGO INSCRIÇÃO SOLICITAÇÃO RESULTADO 
DO RECURSO 

CONCLUSÃO 

 

ACS – ESF Dr. 
Manoel Ribeiro 

Franco  

 

2022893 

 

Solicita inclusão do Anexo VI que 
faltou no primeiro requerimento 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2022310  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter efetuado o pagamento da 
taxa de inscrição. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2022312  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter efetuado o pagamento da 
taxa de inscrição. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2021080  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por não ter anexado o 
comprovante de residência. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2023682  

 

 

Solicita inclusão do Anexo 
enviado diferente da Declaração. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF Dr. 
Manoel Ribeiro 

Franco  

 

2023301 

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter enviado a Declaração do 
Cadastro Domiciliar solicitado até 
a data limite prevista no Edital. 

 

DEFERIDO 

Candidato anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2023783  

 

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter enviado a Declaração do 
Cadastro Domiciliar solicitado até 
a data limite prevista no Edital. 

 

DEFERIDO 

Candidato anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF Dr. 
Ademar Geraldo 

de Queiroz 

 
2021118  

 

 

Solicita deferimento da inscrição 
por não ter anexado a declaração. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2021427  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por não ter anexado a Declaração 
de Cadastro Domiciliar. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 
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ACS – ESF Iron 
Caetano de 

Oliveira 

 
2022966  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter enviado a Declaração do 
Cadastro Domiciliar solicitado até 
a data limite prevista no Edital. 

 

DEFERIDO 

Candidato anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF Iron 
Caetano de 

Oliveira 

 
2022898  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter enviado a Declaração do 
Cadastro Domiciliar solicitado até 
a data limite prevista no Edital. 

 

DEFERIDO 

Candidato anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF João 
Beraldo Borges 

 
2022313  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter enviado a Declaração do 
Cadastro Domiciliar solicitado até 
a data limite prevista no Edital. 

 

DEFERIDO 

Candidato anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2021239 

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter enviado a Declaração do 
Cadastro Domiciliar solicitado até 
a data limite prevista no Edital. 

 

DEFERIDO 

Candidato anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF Dr. 
Ademar Geraldo 

de Queiroz 

 
2020858  

 

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ser isento do pagamento da 
taxa de inscrição. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2023167  

 

 

Solicita alteração de área para 
outra área de residência. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF Iron 
Caetano de 

Oliveira 

 
2021478  

 

 

Solicita deferimento da inscrição 
por não ter anexado a declaração. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF Iron 
Caetano de 

Oliveira 

 
2022130 

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter enviado a Declaração do 
Cadastro Domiciliar solicitado até 
a data limite prevista no Edital. 

 

DEFERIDO 

Candidato anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF Ana 
Cândida da Silva 

 
2020918  

 

 

Solicita esclarecimentos pelo 
indeferimento da inscrição e o 
deferimento da inscrição. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF Ana 
Cândida da Silva 

 
2020930 

 

 

Solicita esclarecimentos pelo 
indeferimento da inscrição e o 
deferimento da inscrição. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF Iron 
Caetano de 

Oliveira 

 
2023732  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter enviado a Declaração do 
Cadastro Domiciliar solicitado até 
a data limite prevista no Edital. 

 

DEFERIDO 

Candidato anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2023470  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter efetuado todos os passos 
corretamente conforme edital. 

 

INDEFERIDO 

Não foi constatado o pagamento da 
Taxa de Inscrição. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF João 
Beraldo Borges 

 
2020802  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por não ter anexado a Declaração 
de Cadastro Domiciliar. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 
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ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2020842  

 

 

Solicita deferimento da inscrição 
por não ter anexado o 
comprovante de residência. 

 

INDEFERIDO 

Não anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF Iron 
Caetano de 

Oliveira 

 
2021350  

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter enviado a Declaração do 
Cadastro Domiciliar solicitado até 
a data limite prevista no Edital. 

 

DEFERIDO 

Candidato anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 

ACS – ESF 
Medalha Milagrosa 

 
2020819 

 

Solicita deferimento da inscrição 
por ter enviado a Declaração do 
Cadastro Domiciliar solicitado até 
a data limite prevista no Edital. 

 

DEFERIDO 

Candidato anexou a Declaração de 
Cadastro Domiciliar, conforme 
previsto no item 2.6 do Edital. 
Respondido o candidato em sua área 
do candidato. 

 
 

Art. 2º - A homologação final das inscrições deferidas, pós-recursos, estará disponível no dia 09/09/2020 nos seguintes 
endereços: www.campinaverde.mg.gov.br  e www.versatilsolucoesadm.com.br, bem como, será avisado a todos os candidatos através 
de seu e-mail cadastrado no momento da inscrição. 

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

 

 
 

Campina Verde/MG, 08 de setembro de 2020. 
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                           FRADIQUE GURITA DA SILVA                                                                      ANDERSON FERREIRA DE MELO 
                                           Prefeito Municipal                                                                              Presidente, da Comissão Especial de Acompanhamento   
                               Município de Campina Verde/MG                                                                              e Fiscalização do Processo Seletivo Público 
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