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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 013/2018 

EDITAL Nº 013/2018 
 
 

 
  ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES  

 
 

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e 
comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto 183 de 24 de outubro de 2018, no uso 
de suas atribuições legais e a PS Concursos, torna público a análise e julgamento dos recursos contra o 
indeferimento das inscrições, conforme segue: 
 

 

RECURSO 01: 

INSCRIÇÃO 1309890 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 
A candidata solicita o deferimento da inscrição de número 1309890, como Portador de 
Necessidades especiais (PNE), pois afirmar ter enviado toda a documentação 
necessária conforme solicitado em edital 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso e documentação digitalizada enviada, constatou-se que o laudo 
médico apresentado não informa o grau e nível da deficiência conforme item 7.9 a) do 
edital 013/2018. 
 
Portanto recurso indeferido 

 

RECURSO 02: 

INSCRIÇÃO 1309891 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002- AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PEDIDO 
A candidata solicita o deferimento da inscrição de número 1309891, como Portador de 
Necessidades especiais (PNE), pois afirmar ter enviado toda a documentação 
necessária conforme solicitado em edital 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso e documentação digitalizada enviada, constatou-se que o laudo 
médico apresentado não informa o grau e nível da deficiência conforme item 7.9 a) do 
edital 013/2018. 
 
Portanto recurso indeferido 
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RECURSO 03: 

INSCRIÇÃO 1304137 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PEDIDO 

 
A candidata informa ter se inscrito em dois cargos, porém constatou que pagou duas 
vezes o mesmo boleto, e uma das inscrições foi indeferida por falta de pagamento. Para 
tanto solicita que o valor pago em duplicidade seja utilizado para deferir sua inscrição 
indeferida 
 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, foi constatado que o recurso não procede, pois conforme regras 
do edital, mais especificamente o item 3.1 h), ...o candidato deverá efetuar o pagamento 
de ambos, para que suas duas inscrições sejam consideradas deferidas e pagas. Será 
de sua total responsabilidade o pagamento... 

 

RECURSO 04: 

INSCRIÇÃO 1303244 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 019 - PROFESSOR DE RELIGIÃO (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

 
A candidata solicita inclusão de seu nome na lista de inscrições deferidas, uma vez que 
não aparece segundo a mesma 
 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca rapidamente constatou que o nome da candidata 
encontra-se na lista da página 22 da lista do cargo: 019 - PROFESSOR DE RELIGIÃO 
(6º ao 9º Ano) (HABILITADO).  
 

 

 

SOMBRIO/SC, em 05 de DEZEMBRO de 2018. 

 

 

GRAZIELA CAETANO DA ROSA SCHWARTZHAUPT 
Secretária de Educação 

 

 
 
 

ZÊNIO CARDOSO 
Prefeito Municipal 

 

 


